
Министарство одбране: Нетачне су тврдње Вука Јеремића о извозу наоружања и војнe опремe у Јемен
понедељак, 16 септембар 2019 19:44

Министарство одбране реаговало је на наводе Вука Јеремића у Новом дану у вези са
извозом наоружања предузећа "Крушик".

  

  

"Поводом злонамерних и нетачних изјава Вука Јеремића у емисији "Нови дан" на ТВ Н1, а
у вези са извозом наоружања предузећа "Крушик", ради истинитог обавештавања
јавности истичемо да предузеће "Крушик" не извози наоружање и војну опрему у Јемен",
наводи Министарство одбране у саопштењу. 

  

Како наводе, "овакви наводи неодговорних политичара нису само злонамерни, већ и
наносе директну штету свим запосленима у Одбрамбеној индустрији Србије, лажима јој
нарушавајући извозне потенцијале".

  

"Напомињемо да Министарство одбране учествује у процесу контроле извоза
наоружања и војне опреме (НВО) и робе двоструке намене (РДН) као једно од четири
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министарства и органа државне управе које даје своју сагласност на појединачни захтев
за издавање дозволе за извоз НВО и РДН, у складу са својим надлежностима.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација је надлежна институција за
издавање дозвола за извоз НВО, надзор и контролу, као и праћење реализације по
издатим дозволама", наводи се у саопштењу.

  

У саопштењу се наглашава да је "Република Србија, према критеријумима
транспарентности у извозу наоружања и војне опреме, већ неколико година међу првих
пет држава у свету рангираних на листи Барометар транспарентности коју објављује
организација "Смалл Армс Сурвеy" са седиштем у Женеви".

  

"Министарство одбране позива неодговорне политичаре који супротно подацима
референтних светских организација износе неистине ради стицања најјефтинијих
политичких поена, да са тиме престану јер наносе штету грађанима Србије", наводи се у
саопштењу.
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Сајт Армс воч објавио је документа о продаји минобацачких граната "Крушика" Исламској
држави: "Ова фотографија  је објављена 8. августа од стране Исламске државе у
Јемену. На њој се налазе српске минобацачке гранате 81 мм М72 ХЕ КВ Лот (01/18) у
Бајди Јемену.  Ознаке лот, производња "Крушик" Србија

  

Претходно је  Јеремић у емисији Нови дан  изјавио да се појавила вест и документи "да
се оружје из фабрике "Крушик" извози у Јемен у руке Исламске државе, као и да је у то
умешан отац министра полиције".

  
  

Ako vas zanima zašto je u toku dana po hitnom postupku pokrenuta medijska hajka na @jere
mic_vuk
, 
  dovoljno je da pogledate ovaj video sa današnjeg gostovanja na N1: pic.twitter.com/qEBMmic
Kf1

  — Narodna stranka (@StrankaNarodna) September 16, 2019    

(Н1)

  

Видети још: Вук Јеремић: Успех бојкота неће се мерити излазношћу, него
временом које протекне од тих избора до пада Александра Вучића

  

  

Армс Воч: Под хакерским смо нападима из Србије након објављене приче о
продаји српског наоружања „Исламској држави“ у Јемену; Извоз 517.000 граната
спровела је компанија ГИМ, коју представља Бранко Стефановић
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