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О улози Бранка Стефановића, оца министра полиције у предузећу ГИМ и трговини
оружјем јуче се изјаснила Агенција за борбу против корупције, која је саопштила да он
није ни власник ни запослени у тој фирми. Истраживачка новинарка Дилијана
Гајтанџијева, која је за портал Армс воч писала о умешаности Бранка Стефановића у
продају наоружања из Крушика, каже за Н1 да је саопштење Агенције за борбу против
корупције подећа на писмо које је добила од адвоката фирме ГИМ, а у којем се тражи да
повуче све што је о тој фирми објавила.

  

  

Због сличности текста саопштења и писма ГИМ-а Гајтанџијева се пита - ко у Србији
доноси одлуке приватне компаније, њихови адвокати или држава.

  

"Није ми јасно како је Агенција одлучила да нема сукоба интереса и како је могла да
игнорише сву документацију коју су медији објавили. Пре само неколико дана БИРН је
објавио документа да је Бранко Стефановиц био правни саветник, као и да је путовао у
Саудијску Арабију, да је био повезан са овом компанијом, и да је био представник те
компаније. Дакле, позивам се на документацију коју смо могли да видимо захваљући
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Александру Обрадовићу и БИРН-а. По мом мишљењу, Агенција за борбу против
корупције злоупотребљава своју моћ, јер игнорише све чињенице и сву документацију. То
је чиста злоупотреба моћи, али је истовремено и кривично дело. Јасно је да је у интересу
неког да прикрије ову аферу - заштитити људе на високим функцијама и њихове
родитеље. Радећи то, они чине нова кривична дела и круг се никада не затвара",
наглашава Гајтанџијева.

  

(Н1)

  

Видети још:  Агенција за борбу против корупције: Бранко Стефановић није ни
власник, нити запослен и није био ангажован на било који начин у фирми ГИМ;
нема сукоба интереса министра Стефановића
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