
Мариника Тепић: Вучић и Дачић месецима крили документ САД у којем се упозорава о утицају Слободана Тешића на политички систем Србије
уторак, 10 децембар 2019 17:00

Потпредседница Странке слободе и правде (ССП) Мариника Тепић оптужила је данас
председника Србије Александра Вучића и министра спољних послова Ивицу Дачића да
су „месецима крили“ документ САД у ком се „изричито“ наводи да деловање Слободана
Тешића, повезаног са трговином оружја, представља „директну опасност по
међународну стабилност и безбедност“.

  

  

Наводећи да је нота упозорења амбасаде САД уручена Дачићу „током октобра“,
Мариника Тепић је рекла да се у том документу изражава „забринутост због присуства и
утицаја Слободана Тешића на политички систем Србије“.

  

„Овај документ показује да је истина све што сам раније говорила о Слободану Тешићу и
његовој спрези са Александром Вучићем. Управо је Вучић омогућио Тешићу да посредује
у државној трговини оружјем на коруптиван начин а политичке везе и утицај Слободана
Тешића на власт у Србији довели су до негативне препоруке да Србија постане члан
Васенарског аранжмана, међународног контролног режима у области извоза
наоружања“, навела је потпредседница ССП.
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Она је оценила да „све то доказује да је мозак операције упропаштавање наменске
индустрије Србије, да би сутра била приватизована, нико други до Александар Вучић“.

  

„Питам Александра Вучића ко је сад издајник, ја коју недељама лажно оптужује да
износим неистине или си издајник ти Вучићу који си најдиректније убацио Тешића у
државну делегацију које је преговарала о извозу оружја у Либију и који кроз комбинације
са Тешићем ради на упропаштавању наше наменске индустрије“, навела је Мариника
Тепић.

  

Потпредседница ССП је рекла да је делимично задовољна што је скренута пажња
јавности на теме о трговини оружјем али и додала да је неопходно да тужилаштво почне
да ради свој посао и испита наводе о незаконитим радњама.

  

„Важно је да знамо да људи попут Слободана Тешића утичу на политички систем Србије
и доношење одлука али ја нисам ни полицајац ни тужилац већ посланик чија је дужност
да поставља питања и тражи одговоре на оне теме које су битне за нашу националну
безбедност“, казала је Мариника Тепић.

  

Америчко Министарство финансија објавило је јуче саопштење о новоуведеним
санкцијама предузећима и појединцима због корупције, а на списку се налазе и наводни
сарадници Слободана Тешића који се повезује са трговином оружјем и који је под
америчким санкцијама од 2017. године.

  

„У време стављања на листу (за санкције), Тешић је био међу највећим трговцима
оружјем и муницијом на Балкану, и скоро деценију је био на листи забране путовања УН
због кршења забране извоза оружја у Либерију (…) Након што је стављен на листу,
Тешић је наставио да се бави трговином оружјем и да ради као тихи партнер у
компанијама које индиректно поседује и њима управља (…) Данас се на листу ставља
девет појединаца који су директно или индиректно деловали за рачун или у име
Тешића“, наводи се у саопштењу.

  

(Бета)
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