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Данас је свечаношћу обележено 120. година од оснивања цивилне службе безбедности
у Србији и 17 година од оснивања Безбедносно-информативне агенције (БИА).
Званицама су се обратили директор БИА Братислав Гашић и председник Србије
Александар Вучић.

  

  

Гашић је у подсетио на дугу традицију безбедносних служби и рекао да су врхунски
професионалци, без обзира на то како се Служба или држава звала у одређеном
тренутку, улагали напоре како би сачували сачували безбедност, Уставни поредак и
стабилност земље.

  

Он је рекао да су у последњих неколико година у Агенцију доведени бројни млади људи
вођени чињеницом да су „људи наша највећа предност у односу на све оне који желе да
угрозе безбедност Србије“.
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„Обновили смо и реновирали готово све постојеће објекте и изградили нове капацитете
доводећи инфраструктуру Агенције на највиши ниво“, рекао је Гашић и навео да је и
сарадња са другим сродним структурама на највишем нивоу.

  

Вучић: Јачањем службе Србија јача своју независност

  

Председник Србије Александар Вучић је циљеве и задатке Безбедносно-информативне
агенције у будућности поделио на три области: очување мира и стабилности у региону,
очување независности у доношењу одлука и у самој служби и повећање стандарда
запослених у БИА.

  

„Наша БИА мора да сарађује са свима, али у њој нема места за оне који ће да раде за
друге службе. Ви имате само једну земљу. Једну своју службу. Сарађујте са свима,
размењујте искуства, имајте сестринске службе, али радите увек само за своју Србију.
То је предуслов да би могли да сачувамо Србију као војно неутралну, независну,
суверену земљу, која сама доноси одлуке о себи", истакао је Вучић.
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  Он је истакао да је пред Србијом „изузетно тешка политичка и безбедносна ситуација ибројни изазови с којима ће се сусрети“, а да је обавеза да у тим условима Србија јачасвоју позицију и незавиност.  Пре почетка свечане академије Вучић и Гашић положили су венац на меморијални зид саименима погинулих припадника службе у седишту БИА.  Академија је почела интонирањем химне Србије, а након тога је приказандокументарно-историјски филм Цивилна служба безбедности у Србији, првих 120година.  
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  Свечаности, поред Гашића и Вучића, прусуствују председница Скупштине Србије МајаГојковић, министри у Влади, партнерских служби из 46 држава, представници цркава иГрада Београда.  
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  Депеша 3210  Безбедносно информативна агенција Србије данас слави 120. годишњицу оснивањаОдељења за поверљиве полицијске послове, а да ни данас не може да се говори да јеспроведена реформа. Криминализација службе, бројни злочини у којима су, како јеутврђено и судским пресудама учествовали поједини припадници ДБ-а, обележила јепериод службе током власти Слободана Милошевића деведесетих година. Они који сузлочине прикривали паљењем документације после демократских промена до данаснису одговарали, иако су доказ о томе новинари Инсајдера открили пре чак петнаестгодина.    (Инсајдер)  
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