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 Београд -- Србија хоће сарадњу с НАТО пактом, али треба свима ставити до знања да
нећемо да будемо чланица ни тог, нити било ког војног савеза, изјавио Александар
Вулин.

  Говорећи о својој, за петак заказаној посети седишту НАТО у Бриселу, министар
одбране Србије је за телевизију Пинк рекао како је Партнерство за мир оптимални ниво
сарадње са Алијансом, те да ће Србија сарађивати са тим војним савезом, али да нико
не треба да очекује да ће постати њена чланица.   

  

"Наставићемо да вежбамо заједно, да се обучавамо, да учимо од њих, а ставићемо им до
знања да не очекују да будемо део НАТО пакта, као ниједног другог војног савеза",
истакао је Вулин.

  

Након посете Бриселу, министар одбране иде у Москву, у посету такозваном руском
војном блоку. "То је наставак наших добрих одоса са њима, нисмо ни њихова чланица
нити намеравамо да будемо", рекао је он.
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Србија ту има посматрачкни статус што је највиши могући статус осим уколико нисте
чланица, навео је он и додао да ће Србија наставити да води рачуна о војној
неутралности.

  

При куповини стана помогла ми је породица моје супруге

  

Министар одбране Александар Вулин одбацио је данас оптужбе Мреже за
истраживање криминала и корупције (КРИК) да је новац за куповину стана у Београду
нелегално стекао и рекао да му је при куповини помогла породица његове супруге.

  

Мрежа за истраживање криминала и корупције објавила је раније да министар одбране
Александар Вулин не може да докаже порекло више од 200.000 евра којима је купио
стан.

  

Агенцији за борбу против корупције дао је, како наводе, неуверљиво објашњење да је
новац позајмио од супругине тетке из Канаде.

  

Према њиховим наводима, због сумње да је починио кривично дело, Агенција је поднела
пријаву против Вулина Тужилаштву, које је две године касније обуставило поступак.

  

Вулин је за телевизију Пинк рекао да је Тужилаштво за организовани криминал
одбацило пријаву Агенције за борбу протв корупције против њега, и не само то, већ је и
тражило од другог тужилаштва да то провери још једном, и показало се, навео је
министар, да је све у реду.

  

Упркос пресуди Тужилаштва, каже Вулин, кренуло се у кампању против њега, са
оптужбама да "лажу" и он и Тужилаштво.
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"У животу сам зарадио 53,5 квадрата"

  

- Последње две године, на сваких три или шест месеци, ова прича се поново отвара -
рекао је Вулин и додао да је тај стан купио пре шест година, кад је био народни
посланик, а не министар одбране, те да му је у томе помогла породица његове супруге.

  

Он је рекао и да је могао, да је хтео, да Агенцији за борбу против корупције каже како му
је стан "дао" власник Пинка Жељко Митровић који је његов двоструки венчани кум.

  

Уместо тога, каже министар одбране, рекао је истину, "јер је она таква каква јесте".

  

- Све што сам зарадио у животу, може да се сведе у 53,5 квадрата у Београду и не
мислим да је то мало - рекао је Вулин.

  

КРИК, каже Вулин, нема новинарску, већ "политичку агенду" и зато инсистира на
оптужбама против њега.

  

Свако има право да ради у складу са својим политичким ставовима, сматра каже
министар одбране, али КРИК није неутралан нити се се баве истраживачким
новинарством као што то тврди.

  

- Да сте неутрални, не бисте се тако понашали, већ бисте рекли надлежни органи су
рекли да је све чисто и ту нема коментара - сматра Вулин.

  

(Танјуг)
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