
БИРН: Небојша Стефановић демантовао оно што није речено за његовог оца, нико није рекао да је Бранко Стефановић власник ГИМ-а, него да је директно учествовао као заступник те компаније у продаји оружја
среда, 18 септембар 2019 19:55

Нико никада није рекао да је Бранко Стефановић, његов отац, власник ГИМ-а него да је
директно учествовао као заступник и посредник те компаније у продаји оружја за ту
компанију ГИМ и за то постоје јасни докази.
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  Факсимил документа објављеног на сајту "Армс воч"  Која је улога оца министра унутрашњих послова, Бранка Стефановића, у извозу оружјаиз Србије - ово питање поново је покренуо текст који је објавио портал Armswatch.Небојша Стефановић демантује да је његов отац власник фирме која се помиње утексту, али не објашњава његову везу са том компанијом.  У документима које је Armswatch објавио уз текст је и захтев који је фирма ГИМ упутилаКрушику крајем априла 2017, којим се тражи да се омогући улаз у фабрику, радипрегледа робе, представницима фирме међу којима је и Бранко Стефановић.  

  

  Министар Небојша Стефановић на питање о наводима из овог текста истиче да се радио порталу који прати неколико стотина људи.  "Ви онда имате да морате да се браните од тога што је неко навео и написао на парчетупапира и ставио и рекао ово је истина. Онда имате државне институције које се огласе,које пруже доказе, које понуде конкретне разлоге, шта и како, а и мој отац са тим неманикакве везе. ГИМ није фирма мог оца. Мој отац није власник те фирме, нити има билошта са власништвом ГИМ-а", изјавио је министар Небојша Стефановић.  Исти документ и текст о везама Бранка Стефановића са пословима трговине оружјемобјавио је и портал БИРН у новембру прошле године. У бирну истичу да је министардемантовао нешто што нико није ни рекао.  "Нико никада није рекао да је Бранко Стефановић, његов отац, власник ГИМ-а него даје директно учествовао као заступник и посредник те компаније у продаји оружја за тукомпанију ГИМ и за то постоје јасни докази. Он је рекао да постоји неки папири којиништа не значи, а тај папир је у ствари званични документ из војне фабрике Крушик укојем се види да он, Бранко Стефановић са још троје или четворо људи долази узваничну посету Крушику, како би уговорио продају оружја са Саудијском Арабијом",наводи Александар Ђорђевић из БИРН-а.  Ђорђевић истиче да је јако важно да се разјасни улога Бранка Стефановића у овомпослу.  "Зато што је он учествовао у преговорима продаје оружја вредног 45 милиона долара.Да ли је он привилегован зато што је отац министра полиције? Човек који нема никакворадно искуство, нити никакве референце да се тиме послом бави, одједанпут, "преконоћи", постаје један од највећих трговаца оружјем и самим тим ствара себи огромнуматеријалну добит", додаје Ђорђевић.  Отац министра Небојше Стефановића није се јављао на телефон познат редакцији, абез успеха је био и покушај телевизије Н1 да преко бројева на сајту компаније ГИМ ступиу контакт са директором Гораном Тодоровићем.  Гостујући у Новом дану новинар Миливоје Михајловић оценио је да овакве приче многокомпромитују министра Стефановића.    Može @NesaStefanovic  da se igra rečima u vezi uloge svog oca u firmi koja je trgovalaoružjem, može Ministarstvo odbrane da se bruka negirajući izvoz u Jemen (što nisam ni tvrdio)ali ovo je skandal svetskih razmera koji se NE MOŽE zataškati. https://t.co/hzbZ2Degqu  — Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) September 18, 2019    "Ја мислим да би права реакција била из Владе Србије да се покрене озбиљна истрага ида се то потпуно рашчисти, јер то ће се то вратити као бумеранг. Ако имати забрану умедијима, очигледно, сем не знам у Данасу, ако имате блокаду те вести на интернету ито је јасно којим се методама то ради, онда неко то жели да сакрије, а то није добро",истиче Михајловић.  Порталу Armswatch који је објавио овај текст, већ три дана није могуће приступити изСрбије, а како је наведено на њиховом Тwитер налогу, разлог је то што је сајт под ДДОСнападом из Србије.  (Н1)  Видети још:  Небојша Стефановић: Фирма "ГИМ", која се бави извозом наоружања,није у власништву мог оца, нити је он представља  
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