
Борис Тадић: Вучић лаже да је Србија у мом мандату продавала оружје Јерменији, извоз почео 2017. и то је чинио финансијер СНС Слободан Тешић
субота, 08 август 2020 15:42

 Председник Социјалдемократске странке и некадашњи председник Србије Борис Тадић
одбацио је оптужбе председника Србије Александра Вучића да је "у његовом мандату"
Србија продавала оружје Јеременији и позвао Вучића на телевизијски дуел. На изјаве
потпредседнице ССП Маринике Тепић и Тадића, реаговали су функционери СНС,
тврдећи да износе неистине.

  

Тадић је на конференцији за новинаре у седишту СДС истакао да је оружје у Јеремнију
извозио "финансијер СНС Слободан Тешић" и да је у разговору са људима из
администрације азербејџанског председника Илхама Алијева сазнао да се Вучић у
разговору у петак извињавао због извоза оружја у Јерменију.

  

То се може видети и на сајту Министарства иностраних послова Азербејџана, додао је
Тадић, где се Вучић извињава због извоза оружја и упућује саучешће због жртава у
сукобу Јерменије и Азербејџана око Нагорно Карабаха.

  

Вучић има једно лице за широку јавност, а друго, поданичко и снисходљиво лице, у
међунарној јавности, оценио је некадашњи шеф државе.
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Подсећајући на то да је Вучић на конференцији за новинаре у петак "махао папиром" од
24. маја 2012. године о наводној дозволи за извоз оружја у Јерменију, Тадић је рекао да
је то још једна Вучићева лаж и да се ради о закључку владе којим се и Министарство
економије и трговине укључује, поред министарстава унутрашњих послова спољних
послова и одбране, у ред оних који треба да дају дозволу за такав извоз.

  

"Ја нисам председник био већ од априла, а други круг председничких избора на којима
сам изгубио био је 20. маја", напоменуо је Тадић.

  

Он је нагласио да извоз оружја ни у Јерменију, ни у Азербејџан није забрањен, али се то
није чинило до 2017. године. Војна опрема су и шлемови, пиштољи, рекао је Тадић и
указао да се пријатељскии односи не ремете извозом офанзивног оружја за масовно
уништење, попут минобацача, што је чињено од 2017. године, за време влада
Александра Вучића.

  

Тадић је оценио да се ради о великој афери, која траје од 2012. године до данас, а тиче
се извлачења новца од државних стартешких предузећа, попут наменске индустрије,
телекомуникација, а новац се прелива у фирме блиских сарадника и финансијера СНС
док је странка била у опозицији.

  

Питам Вучића зашто СНС пребацује профит са државних предузећа на приватне
компаније у власништву људи, пријатеља, финансијера повезаних са том странком,
зашто урушава стратешка предузећа, доводи у питање радна места људи? А, ако није
он, нека спроведе истрагу и види ко је, да се ангажује тужилаштво, поручио је Тадић.

  

ИЗ СНС оптужују Тадића и Тепићеву, реаговао и Вулин

  

Потпредседник Српске напредне странке Милош Вучевић оценио је да је "ноторна
документована лаж" све што су некадашњи председник Србије Борис Тадић и
функционерка Странке слободе и правде Мариника Тепић рекли доводећи у везу
актуелну власт са извозом оружја у Азербејџан, Јерменију и Грузију.
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Вучевић се у писаној изјави позива на закључак Владе Србије од 24. маја 2012. године,
"док је тај исти Борис Тадић био председник државе", да је Влада, на предлог тадашњем
Министра економије и регионалног развоја сагласна са тим министартвом да се извози
оружје за потребе државних органа Јерменије.

  

Истим поводом саопштење су из СНС послали и потпредседник те странке Миленко
Јованов и члан Председништва СНС Владимир Орлић, који тврди да је у питању "мини
дуел" у такмичењу у, како је рекао, лажи. Они су ти, који су донели све неопходне
одлуке којим се овај извоз допушта и омогућава, оценио је Јованов.

  

Министар одбране Александар Вулин изјавио је да је одлуку о извозу наоружања и војне
опреме у Јерменију донела Влада премијера Мирка Цветковића маја 2012. година и
додао да је та одлука "до данас на снази".

  

Он је додао да је Србија правна држава и да "поштује и спроводи одлуке свих легалних
органа без обзира шта мисли о њима". "Све грешке које правимо после 2012. године су
грешке које смо починили зато што нисмо поништили сваки папир које су партије ДОС-а
из својих приватних разлога прогурале кроз органе државе и учиниле их законом",
навео је Вулин.

  

(Бета)
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