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Министарство спољних послова САД и УСАИД подривају РС финансирањем пројеката
разних невладиних организација да пишу негативно о Републици Српској, рекао је
Милорад Додик и у прилог томе истакао да постоје евиденције свих који су за то
примили новац од Америке.

  

  

Реч је о пројекту вредном осам милиона долара, рекао је Милорад Додик и додао да се
ту "ради о мешању у унутрашње ствари државе БХ".

  

Додик је на ванредној конференцији за новинаре у Бањалуци рекао да не оспорава
право никоме у РС да пише, али да је, како је рекао, споразум о давању тог новца под
паском борбе против криминала и корупције усвојен на седници Савета министара без
сагласности ентитета и надлежних органа.

  

Према његовим речима, већина тог новца треба да иде на сузбијање руског утицаја у
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БиХ, негирајући да ту постоје основе и да јавност треба да има увид ко финансира
организације које делују у БиХ.

  

Председник Српске је оценио да је ситуација у РС стабилна, да постоје политичке
слободе да свако изрази своје мишљење, а да је економска ситуација све боља.

  

Он је рекао да су се ова средства и информације "одједном појавила", те да органи РС
нису били информисани.

  

"Наша истрага односиће се на то коме се додељују и како се троше", поручио је и
подсетио да је он на тако нешто већ упозоравао.

  

Рекао је и да је познато ко је узео новац од Амбасаде САД, да су те уплате
евидентиране и да ће институције РС наставити да те кориснике контролишу.

  

"Институције спремне да распишу награду за информације"

  

Председник РС је рекао да су републичке институције спремне да распишу новчану
награду за информације о страдању младића Давида Драгичевића, уколико би то
помогло да тај случај буде решен.

  

Додик је рекао да није донесена одлука о томе, али да се о њој размишља.

  

На питање новинара ко је убио Давида Драгичевића, председник Српске је рекао да је
то питање за тужилаштво, а не институцију председника, владу, па ни полицију, иако је
укључена у овај предмет.

  

"Видимо да многи желе да то повежу на тај начин. Република Српска је учинила све у
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складу са својим капацитетима, одржана је седница Народне скупштине", рекао је
Додик.

  

Подсетио да се и лично састао са породицом Драгичевић у намери да помогне у
решавању овог случаја.

  

На питање да ли његово обраћање има везе са јуче објављеном базом података Центра
за истраживачко новинарство о имовини политичара, Додик је рекао да имају право да
се распитују о његовој имовини с обзиром на функцију коју обавља.

  

Навео је да је пре ове функције био богатији него што је данас, што је лако проверити у
његовом имовинском картону.

  

"Никаква јавна средстава за време премијерског и председничког мандата нису
коришћена за било какве породичне или личне активности", казао је Додик.

  

(Танјуг)
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