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ПОДГОРИЦА - Председник Србије Борис Тадић и његови саветници су америчкој
амбасадорки у Београду Мери Ворлик почетком године указали на "огроман проблем"
организованог криминала с којим се суочава Црна Гора и тражили од САД-а помоћ у том
смислу, објавио је сајт Викиликс.

  

Подгоричка штампа пренела је данас наводе из америчких дипломатских депеша о
састанку амбасадорке САД-а са државним врхом Србије, непосредно након њеног
ступања на дужност у Београду, у јануару ове године.

  

Према тим депешама председник Тадић је на састанку с Ворлик, после предаје
акредитива 28. јануара ове године, "прокоментарисао огроман проблем организованог
криминала с којим се суочава Црна Гора и "тражио подршку САД-а".

  

Тадић је у разговору са амбасадорком САД-а "подвукао приврженост Србије сарадњи са
САД на отклањању низа претњи, укључујући и организовани криминал, корупцију,
тероризам и наркотике", затражио је сарадњу са том земљом "на бројним пољима,
указујући на успех неколико заједничких операција против (дилера) наркотика".

  

"Тадић је устврдио да је предузимање тако осетљивих операција политички рискантно, а
да би Србија наставила да ради праву ствар. Србија се, међутим заузврат нада
подједнако снажном билатералном ангажовању у другим подручјима и очекује подршку у
овим напорима с другим земљама у региону", навела је у извештају прослеђеном
Вашингтону америчка амбасадорка у Београду.

  

Медији преносе и извештај амбасадорке САД-а са састанка са Тадићевом саветником за
спољну политику Јованом Ратковићем од 3. фебруара ове године, у којем се такође
помиње Црна Гора.

  

Ратковић је тада прокоментарисао да су односи Србије и Црне Горе "на најнижем нивоу
у историји". Објаснио је да је црногорска власт "морала да се дистанцира од Београда

 1 / 2



Блиц: Викиликс: Борис Тадић указао САД на проблем криминала у Црној Гори 
субота, 11 децембар 2010 15:03

како би победила на референдуму о независности" и да је "сада, када више не постоје
питања која их раздвајају, лопта код Подгорице".

  

"Остаје да се види да ли ће Црна Гора Србију сматрати стратешким партнером или
страшилом", прокоментарисао је Ратковић и оценио да ће "важан критеријум бити то
како се Црна Гора носи са организованим криминалом".

  

(Бета)
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