Александар Мартиновић: Афера у Крушику измишљена, мета напада је Александар Вучић
петак, 15 новембар 2019 10:18

Шеф посланичке групе Српске напредне странке у Скупшини Србије Александар
Мартиновић оценио је као измишљотину оптужбе о наводним злоупотребама у наменској
индустрији које на рачун министра унутрашњих послова Небојше Стефановића износе
лидери опозиције и додао да је стварна мета напада председник Србије Александар
Вучић, СНС и Влада.

Мартиновић је на конференцији за новинаре у Скупштини истакао да је фабрика Крушик
у Ваљеву 2012. године била пред гашењем, али да су Вучић и његова влада успели да од
ње направе успешно привредно друштво. Мартиновић је изнео податке да је приход
Крушика 2013. године био милијарду и 202 милиона динара, следеће године милијарду и
885 милиона, а 2015. године три милијарде и 260 милиона.

"Приход је сваке године растао, па је 2018. године износио чак једанаест милијарди и
385 милиона, што је у односу на 2014. годину раст од 604 одсто", рекао је Мартиновић.

Он је додао да је број запослених од 1264 из 2013. године порастао на 3231 прошле
године, а да је Крушик 2013. у буџет уплатио 222 милиона динара, а 2018. године чак
милијарду и 497 милиона. Мартиновић је рекао да Драган Ђилас, Бошко Обрадовић и
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Вук Јеремић ове податке крију и измишљају афере, како се не би говорило о начину на
који се Ђилас обогатио као и о нелегалним пословима Марка Бастаћа.

Шеф посланичке групе СНС питао је тужилаштво када ће покренути истраге против
њих, као и против Бориса Тадића и Драгана Шутановца који су, како је истакао
упропастили Војску Србије. Мартиновић је навео да је у њихово време уништено 33.383
комада оружја, а да је, од када је Вучић преузео власт, набављено авиона, тенкова,
хаубица и оклопних возила више него за све време власти Демократске странке.

Одговарајући на питања новинара Мартиновић је рекао да не постоји никакав сукоб у
СНС и да "сви једва чекају да их на изборима победе они који су измислили аферу о
наменској индустрији". Мартиновић је рекао да ће СНС учествовати на свим разговорима
о изборним условима и да је спремна да прихвати сугестије, како би услови били бољи и
како би било чија изборна победа 2020. године била чиста.

(Бета)
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