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Очување стабилности и мира на Косову и Метохији, највећи је интерес Србије, рекао
Ивица Дачић у Новом Саду. Министар нагласио да је припремљен нацрт протокола о
сарадњи МУП-а са Еулексом.

  

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је Србији највећи интерес да
се сачува стабилност и мир на Косову и Метохији, јер су жртве инцидената, нереда и
етничког чишћења на том подручју били пре свега припадници српског народа. Дачић је
рекао да је, после вишемесечних разговора, припремљен нацрт протокола о сарадњи
МУП-а са Еулексом.

  

"Нама је у интересу да се што више спречи криминал на овим нашим просторима и зато је
Министарство унутрашњих послова Србије спремно да потпише протокол о оперативној
сарадњи наше полиције са Еулексом", рекао је Дачић у Новом Саду, приликом
примопредаје опреме за полицију.

  

Нацрт протокола заснива се Резолуцији 1244 и извештају генералног секретара
Уједињених нација Бан Кимуна, који садржи план од шест тачака о сарадњи Србије и
међународних органа на Косову и Метохији.

  

"Сарадња наше полиције са међународним органима на Косову и Метохији, Унмиком и
Еулексом је неопходна, било да је реч о криминалним групама које се пребацују с једне
на другу страну административне линије, или да се ради о тероризму, трговини
наркотицима и оружјем, шверцу робе и другоме", истакао је Дачић.

  

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић уручио је Дачићу кључеве четири аутомобила
"фијат-пунто" и 80 панцирних прслука намењених Полицијској управи, чиме је
настављена акција подршке града полицији у опремању и стварању што бољих услова за
њен ефикаснији рад.

  

Примопредаја донације, намењене пре свега већој безбедности грађана, обављена је на
Штранду испод Моста слободе, а после уручивања опреме припадници Жандармерије
извели су, пред многобројним грађанима, показну вежбу из безбедности. 
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