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Чекајући на одговор Александра Вучића о разлозима страдања наших службеника и
амбасадора Оливера Потежице у Либији дошли смо до сазнања да је Александар Вучић,
као министар одбране 2013. године лично посредовао у трговини оружјем између Либије
и трговца оружјем Слободана Тешића, иначе спонзора Српске напредне странке.

  

  

„Имамо сазнања да је Вучић својевремено лично захтевао да се у државну делагацију,
мимо поротокола, убаци трговац оружјем Слободан Тешић који се у том тренутку
налазио на црној листи Уједњених нација управо због сумњиве због трговине оружјем.
Последица тог дила, по исказу сведока, била су управо страдања двоје службеника
амбасаде у Либији”, рекла је Мариника Тепић, потпредседница Странке слободе и
правде на конференцији за новинаре у Скупштини Србије, показујући фотографију са
тог састанка на којој се види и Тешић.

  

Према њеним речима, сведоци су потврдили и да је Вучић на свечаној вечери у Дому
гарде која је одржана у истом саставу поздравио и разговарао са једним од вођа Ал
Каиде Калидом Ал Шарифом, који је био у делегацији.
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“Иако је наизглед деловало да су посао склопиле државе Србија и Либија, догодило се
да је државна фирма СДПР која је требало да обави овај посао за државу, повукла
оружје из фабрика наменске индустрије, продајући га управо фирми са којом је повезан
Слободан Тешић- Карсо са Кипра. На тај начин га је убацила као посредника у овој
трговини. Сведоци који су све ово потврдили наводе да је последица овог дила између
Вучића и Тешића управо страдање наших службеника у амбасади 2015. године, а потом
и страдање амбасадора Оливера Потежице“, истиче потпредседница ССП.

  

Она је додала да је дошла и до сазнања да је потпредседник владе и министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић слагао када је рекао да његов отац Бранко
Стефановић нема никакве везе са фирмом ГИМ која тргује оружјем.

  

Она је навела и да је то у РТС-овом Упитнику пре неколико дана потврдио и лично
Александар Вучић, рекавши да је Бранко Стефановић запослен у тој фирми ГИМ.

  

“Зато захтевам од Вучића да нам каже од када је пензионер Стефановић запослен у
фирми ГИМ и на којим пословима. Можда би и други пензионери могли да пођу његовим
стопама, па да их крене јер је ова фирма у последње четири године за 200 пута увећала
свој приход, са 100.000 евра на 20 милиона евра прошле године. Тражимо од Вучића и
да одговори на још једно важно питање о чему је разговарао са Гораном Тодоровићем,
званичним власником фирме ГИМ, пре гостовања на РТС-овом Упитнику. Шта су они на
том састанку који је трајао петнаест минута договорили, препакивали. Кључно питање
које се после свега намеће је да ли је ово пракса и метод Вучића да приватни трговци
оружјем морају прво код њега на канабе да би их потом убацио у државне делегације,
као посреднике у трговини оружјем, одузимајући заправо државним предузећима посао.
Да ли је ово метод како би се власници приватних фирми једног дана појавили као
власници наше наменске индустрије“, упитала је Мариника Тепић.

  

Она је рекла и да је од узбуњивача из МУП добила информације да се сво одузето и
расходовано оружје од грађана, продаје фирми ГИМ по цени од 30 динара по
килограму, а она га даље препродаје по много већим ценама. Можда, како је рекла
Тепиућева, завршава и на црном тржишту.

  

Шормаз: Србија никада није сарађивала са терористима
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Драган Шормаз, функционер и посланик Српске напредне странке негирао је све
тврдње које је изрекла потпредседница Странке слободе и правде, наводећи да држава
Србија никада није сарађивала са терористима и Ал Каидом. “ Све што је она рекла
представља наставак личних напада на представнике власти Синишу Малог, Небојшу
Стефановића и посебно Александра Вучића. Ту нема истине и то је чиста пропаганда
иза које стоји осведочени пропагандиста Драган Ђилас“ , рекао је Шормаз, додајући да
овакве неистине које износи Тепићева само наносе штету нашој наменској индустрији и
нашој држави.

  

Шешељ: Бојим се да би Обрадовића појео мрак да је обавестио прво полицију

  

Војислав Шешељ, лидер Српске радикалне странке затражио је од полиције и
тужилаштва да предузму одговарајуће мере према свима који су у војној фабрици
„Крушик“ кршили закон и уништавали компанију продајући приватној фирми своје
производе испод цене. Он је навео да се узбуњивач Александар Обрадовић
неоправдано држи у кућном притвору, само зато што је алармирао јавност о крађи у
Крушку.
  „Не може крађа представљати службену и државну тајну. Обрадовић је погрешио што о
свему није прво обавестио тужилаштво и полицију ,али да је све то учинио не би њега
више било. Прогутао би га мрак“, истакао је Шешељ, додајући да је суштина проблема
што је „Крушик“ склапао неповољне уговоре са приватном фирмом у којој је запослен
отрац министра унутрашњих послова.

  

(Данас)
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