
Александар Вучић: Погрешно сам оптужио Бранка Стефановића, ако је и био у "Крушику" не видим шта је ту криминал
петак, 15 новембар 2019 14:46

 Председник Србије Александар Вучић одбацио је наводе неких медија да је афера око
трговине оружјем у ствари његов обрачун с министром унутрашњих послова Небојшом
Стефановићем. Вучић је изјавио да је питао министра Стефановић шта је његов отац
Бранко Стефановић у фирми ГИМ, а да му је Стефановић рекао "ништа". Вучић је рекао
и да је он разумео да је запослен, те да га је погрешно оптужио на телевизији, а да сада
чује да није ни запослен.

  

"Онда сам ја најтеже оптужио Стефановића", рекао је Вучић.

  

На питање да прокоментарише документ у којем пише да је Бранко Стефановић посетио
"Крушик" у званичној делегацији ГИМ-а 2017. године, Вучић је рекао да то ништа не
доказује, и да не зна где је био тада Бранко Стефановић " јер му није ни отац ни мајка".

  

Он је рекао да и ако је Бранко Стефановић био у "Крушику" не види шта је ту криминал и
да сви на крају само говоре о сукобу интереса.
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"Агенцију за борбу против корупције молим да приступи томе да утврдимо има ли сукоба
интереса", рекао је Вучић.

  

Он је поновио да ако је било какав криминал починио Бранко Стефановић или Небојша
Стефановић, једва чека да то државни органи испитају.

  

Вучић је рекао да је "најбогатија политичка партија" објавила да је у афери "Крушик" реч
о обрачуну између њега и Стефановића, али да ако би то било истина он пита због чега
су лагали за криминал.

  

"Моје питање је да ли је то био озбиљан криминал или унутарпартијски обрачун. Трећа
опција не постоји", рекао је Вучић новинарима.

  

Он је рекао да су информације о "Крушику" дате некоме у Бугарској, а да та земља има
две фабрике које имају исти производни програм као "Крушик".

  

Вучић је рекао да је гледао емисију у којој је гостовао Александар Обрадовић који је
медијима указао на незаконитости у "Крушику" и да ништа није разумео.

  

Он је рекао и да је Лазар Лешњак надлежним органима пријавио кривична дела
председника општине Стари град Марка Бастаћа и да је он узбуњивач, а да Обрадовић
то није, јер је своје информације проследио страној земљи и то не ни надлежнима.

  

Вучић је истакао да нису медији ти који некога проглашавају узбуњивачем, већ закон и
да Лешњак мора да буде заштићен јер је пријавио најтежа кривична дела и да ће
надлежни рећи шта се дешава.

  

Упитан о хапшењу човека који је ухваћен да је износио техничко-технолошку
документацију за муницију, Вучић је рекао да постоје и тежи притисци на војску и војну
индустрију Србије.
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На питање ко врши притисак, Вучић је рекао да о томе не може јавно да говори, али да
ће једном моћи.

  

"Не желим да урушавам односе с Хрватском"

  

Вучић је изјавио и да у Загреб на конгрес Европске народне партије не иде јер не жели
да урушава односе са Хрватском, иако би без имало муке одговорио на провокације
тамо.

  

"Да идем да урушавам односе нећу, иако бих без муке одговорио на провокације. Да им
се додворавам још мање видим смисао", рекао је Вучић на отварању дела новог
Булевара Вудроа Вилсона, Улице Николаја Кравцова и новог Београдског парка у
оквиру комплекса Београд на води.

  

Рекао је да не види стратешке ни рационалне разлоге за сукоб са Хрватима, али да
однос две државе мора да буде заснован на партнерским односима.

  

"То што нападају мене, хвала им, да народ види колико је добрих ствари урађено", рекао
је Вучић.

  (Бета)  
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