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 Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић рекао је да се у овом тренутку још
не зна датум избора, али да су редовни избори законом одређени тако да морају бити у
марту или априлу, као и да није реално да се истовремено распише и референдум о
уставним променама.

  

  "Око уставних промена, у вези са правосуђем, много је урађено, али има још доста
посла, тако да није реално да се са изборима распише било какав референдум", оценио
је Стефановић у интервјуу за Вечерење новости.   

Он је казао да се не плаши да би организовани бојкот избора могао да окрњи
легитимитет будуће власти.

  

"Један део опозиције, већ сада видимо, сигурно излази на изборе, али можда ће их део
бојкотовати шта год да власт уради, зато што желе да направе алиби, пошто виде да
немају подршку којој су се надали", рекао је Стефановић.

  

Он је казао да је на разговор на Факултету политичких наука у Београду отишао да чује
шта имају да кажу представници организација ЦеСИД-а и ЦРТА, као и да он каже шта је
све урађено у претходном периоду.

  

Стефановић је истакао да је с међународним организацијама још 2017. године започет
дијалог о унапређењу изборног процеса и додао да се избори спроводе у складу са
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законима које је донела, како је навео, данашња опозиција.

  
  

Потпуно сам сигуран да стране службе и данас покушавају да надзиру електронске
комуникације људи у Србији који су њима безбедносно интересантни, на првом месту
председника Александра Вучића

    

"Међутим сматрамо да су неупоредиво бољи и услови за изборе и атмосфера него што
су били 2012. године", оценио је Стефановић.

  

Говорећи о дијалог Београда и Приштине Стефановић је казао да је логично да се у тај
дијалог укључи и Русија и Кина, у случају да се укључи САД.

  

Он је рекао да се не слаже са недавном изјавом министра за иновације Ненада
Поповића да је "Бриселски споразум мртав и да ЕУ не треба више да буде приоритет".

  

"Они који позивају на то, морају и да отворено кажу да би завршетак нашег европског
пута значио и економски крах Србије, односно мање плате и пензије, као и већу
незапосленост", оценио је Стефановић.

  

Стране службе покушавају да надзиру електронске комуникације Вучића

  

Потпуно сам сигуран да стране службе и данас покушавају да надзиру електронске
комуникације људи у Србији који су њима безбедносно интересантни, на првом месту
председника Александра Вучића, рекао је министар Стефановић.

  

"То не може лако да се докаже, јер данас је техника толико напредовала да да страни
обавештајци, чак и ако нису присутни на територији Србије, могу да остваре увид у
нечије електронске комуникације", оценио је Стефановић.
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Он је казао и да службе великих сила појачавају своје активности, како је навео, и у
Србији, а са циљем да се што боље позиционирају на простору Југоисточне Европе.

  

"Имамо одређена сазнања, али са њима не можемо да излазимо у јавност, јер ти људи
нису нимало наивни", рекао је Стефановић о својим наводима да је појачано
интересовање страних обавештајних структура за децу председника Вучића.

  

(Бета-Вечерње новости)
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