
Ивица Дачић: Да постоје сумње у мој кредибилитет не бих имао сарадњу са ФБИ и ДЕА
четвртак, 07 фебруар 2013 22:41

Председник Владе Србије Ивица Дачић рекао је, у интервјуу за РТС, да је немогуће да
би имао тако добру сарадњу са америчким службама ФБИ и ДЕА да постоје неке сумње
у његов кредибилитет, због чега је апсурдно да га неко оптужује за сарадњу са нарко
картелом.

  

  

"Мислим да је немогуће да неко са мном на овакав начин сарађује. Немогуће је да четири
пута разговарам са директорком ДЕА и да постоје неке сумње у мој кредибилитет",
истакао је премијер Дачић.

  

Зато, према његовим речима, треба одвојити политичке манипулације од чињеница.

  

"Са мном су овде заједно били државни секретар у министарству унутрашњих послова
Владимир Божовић и директор БИА Небојша Родић, који као што је свима познато
долазе из СНС-а са којом заједно радимо на свему", навео је Дачић.

  

Према његовим речима, сигурно је да сви који се баве криминалом треба да заврше у
затвору и нико не може да измакне правди, ако је прекршио закон.

  

Говорећи о могућности пада Владе и расписивању ванредних избора, Дачић је рекао да
се, од како је Влада формирана, прича о новим изборима.

  

"Не постоји нико кога су више нападали од мене. Постоје јасни циљеви Владе, односно
између Вучића и мене и других коалиционих партнера", нагласио је Дачић.
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Ти циљеви су, према његовим речима, добијање датума за преоговоре за чланство у ЕУ,
заштита националних интереса, односно разговори везани за Косово и Метохију, борба
против криминала и корупције, и повећање инвестиција.

  

  

Сједињене Америчке Државе подржавају даље деловање Владе Србије у жељи да она
оствари своје приоритете везане за добијање датума за почетак преговора са ЕУ,
унапређење дијалога са Приштином и допринос регионалном миру и стабилности, рекао
је у Вашингтону српски премијер Ивица Дачић.

  

Премијер је, на питање дописника Танјуга, да ли су га амерички званичници током
дводневне посете питали колико је влада стабилна, после последњих политичких и
медијских трвења, одговорио да "њих то наравно интересује, јер имају став да Влада
Србије треба да настави са реализацијом својих приоритета.

  

"Ја сам пренео то опредељење да желимо да будемо влада која ће оставити значајне
резултате за нашу државу и народ. Зато они и подржавају да Влада настави да делује
очекујући да ће ове године бити постигнути значајни резултати на свим пољима -
добијање датума за почетак преговора, унапређење дијалога са Приштином, допринос
регионалном миру и стабилности и покретање инвестиционог циклуса, где очекујемо
значајну помоћ Стејт департмента", истакао је Дачић у разговору са српским
новинарима.

  

Он је као значајан оценио јучерашњи сусрет председника Србије Томислава Николића са
косовском председницом Атифетом Јахјагом, рекавши да шест месеци нове владе
показује да Србија никада није имала бољу међународну позицију него данас.

  

Дачић је казао да ове године очекује да се српски званичници сретну са државним
секретаром САД Џоном Керијем, потпредседником Џоом Бајденом, и додао да се нада
да би финале требало да буде и сусрет двојице председника Томислава Николића и
Барака Обаме.
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Дачић је своју посету Вашингтону и присуство на Молитвеном доручку, оценио као веома
значајно и добро, како са политичког, тако и са безбедносног аспекта.

  

"Америчка администрација подржава добијање датума за отпочињање преговора са ЕУ
и подржава даље унапређење дијалога са Приштином. Са друге стране, директор ФБИ
Роберт Милер и администраторка ДЕА Мишел Леонхарт оценили су нашу сарадњу
изузетно успешном" , навео је српски премијер.

  

Он је истакао да ДЕА високо цени оно што је заједнички урађено у борби против
илегалне трговине наркотицима, додавши да је договорено МУП Србије и ДЕА
организују регионалну конференцију на коју би позвали све министре унутрашњих
послова из региона а тема би била борба против трговине наркотицима.

  

Такође, ФБИ је обећао да ће у Београду поставити људе који ће се бавити борбом
против сајбер криминала, што је важно за борбу против тероризма и организованог
криминала.

  

"Ја сам свуда говорио да као млађи брат желимо да сарађујемо у борби против
тероризма и организованог криминала, а они су ми одговарали да нас не гледају у томе
као млађег брата, већ брата близанца", речи су премијера Србије.

  

Дачић је за април најавио нови долазак у Америку, када ће предводити делегацију
српских привредника, који ће посетити потенцијалне инвеститоре из САД.

  

(РТС-Танјуг)
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