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Самостални посланик у Скупштини Србије Ђорђе Вукадиновић рекао је да је на
посланичко питање у вези афере Крушик - "ко није дао дозволу на већ склопљени
уговор Крушика за извоз мина у Јерменију 2018. године" добио одговор од
Министарства одбране, да је то министарство дало сагласност, чиме су остала још
два министарства - иностраних и унутрашњих послова, од којих још чека одговор на
исто питање.

  

  
  

Сада се круг сужава, имамо још две институције од којих се тај одговор очекује и где је
очито запело, или у МУП-у, или у Министарству спољних послова

    

На конференцији за новинаре у Скупштини Србије Вукадиновић је рекао да је раније
добио званичан одговор од Министарства трговине, туризма и телекомуникација, да то
министарство није дало "Крушику" дозволу за извоз мина, јер није било сагласности од
оних чија је сагласност потребна, а то су министарства одбране, унутрашњих и спољњих
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послова и БИА.

  

"Из Министарства одбране добио сам одговор да је на захтев Холдинг Корпорације
'Крушик' за извоз минобацачких мина у Јерменију након разматрања дата
сагласност и позитивно је одговорено 13. априла 2018. године. Сада се круг сужава,
имамо још две институције од којих се тај одговор очекује и где је очито запело,
или у МУП-у, или у Министарству спољних послова, надам се да се БИА није
мешала", рекао је Вукадиновић.

  

  

Он каже да је важан одговор на питање "ко то онда одборење није издао и посебно
значајно са којим образложењем није издато", с обзиром на то да је сагласност за извоз
истих мина касније дата прватном посреднику.
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Стигао званичан одговор и из Министарства одбране, поводом мог питања о (не)давању
Крушику дозволе за извоз мина у Јерменију (а која је после издата приватнику). Елем,
они нису забранили, тј. дали су одобрење, и то експресно. Дакле, остају још МИП и МСП,
Ивица или Неша pic.twitter.com/M8PBweXVBK

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 19, 2019    

"Овај начин који упражњавам некоме ће се учинити да је спор, али мислим да је
добро да се неке ствари истерају на чистац. Другачије је када министар успутно
одговори на питање новинара на конференцији за новинаре, а друго када
институција мора да одговори званично и стави печат", рекао је Вукадиновић.

  

  

Он је казао и да је "ово врх леденог брега или кончић који може да распара или покаже
слику како је функционисала ствар са наменском индустријом и њеним пословима који су
важни за сваку државу и да треба бити пажљив, опрезан и упоран у истеривању ствари
на чистац".

  

(Бета)

  

Видети још:  Ђорђе Вукадиновић: „Банкрот, просечна плата од 500 евра и страни
инвеститори“ – три економске фаме власти СНС-а
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