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 Случајно или не, узбуњивач из Крушика Александар Обрадовић и министар полиције
Небојша Стефановић синоћ су у исто време гостовали на различитим телевизијама.
Различито су и говорили о заради приватних фирми у трговини оружјем. Стефановић
тврди да зараду остварују на комисионој провизији, а Обрадовић каже - не само на њој.
А различите су и изјаве челних људи државе где и шта ради отац министра, Бранко
Стефановић.

  Док је узбуњивач Александар Обрадовић за телевизију Н1, о сумњивим пословима у
трговини оружјем, говорио из кућног притвора. Истовремено, и министар полиције
одлучио је да говори о пословањима свог оца, фирми ГИМ и Крушику, али у студију
телевизије О2.   

Стефановић тврди, приватна компанија ГИМ није била повлашћена у односу на државне
трговце - куповали су мање квалитетне мине у односу на државни Југоимпорт СДПР и
са Крушиком су склапали комисионе уговоре, у којима је зарада пет одсто.

  

"Дакле цену коју постигнете, то 95 одсто дајете Крушику, а пет одсто буде вама. Што
већу цену постигнете и што то боље можете да продате на тржишту то боље по вас",
каже Стефановић.
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Управо тако би требало да се послује, каже и узбуњивач Обрадовић, те му није јасно,
зашто се онда инсистирало на ниским ценама.

  

"Ви видите ту једну јако битну неправилност, инсистирање на што нижим ценама, значи
од Крушика се инсистира на што нижим ценама, а интерес је на што већој заради, ваљда
је интерес и Крушика и приватних трговаца да буде што виша цена, јер би онда и
комисиона провизија била виша", истиче Обрадовић.

  

Међутим, према Обрадовићевим сумњама, привилеговане приватне компаније, не раде
само за комисиону провизију.

  

"Појављује се офшор компанија, приватне фирме је саме стварају, или користе већ
постојећу, оне саме себи продају робу, да би после саме могле да је продају крајњем
купцу и стекну екстра профит", упозорава он.
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Какве су везе оца министра полиције, пензионера Бранка Стефановића и приватне
фирме ГИМ која продаје оружје које Крушик производи?

  

"Ја нисам видео оца министра полициије, али знам да је више пута долазио у делегацији
као представник фирме ГИМ", наводи Обрадовић.

  

Да је заиста био у Крушику, у мају 2017. и то као представник фирме ГИМ показује и
документ који је објавио БИРН.

  

Међутим, која је функција оца министра полиције у тој компанији, у јавност је 5. новембра
изнео председник Вучић.

  

"Знате ли шта је он, он је обични запослени тамо, само да људи разумеју, он није ни
директор, ни власник, ако је за било шта крив нек иде у затвор, али није ни директор, ни
власник, запослен је у фирми", казао је тада Вучић.

  

Министар полиције, који је и син Бранка Стефановића, тврди другачије.

  

"Мој отац није повезан са ГИМ-ом ни на који начин, ја вам то децидно кажем, то може
лако да се провери, можете да одете у ПИО, институцију која издаје било шта о било ком
радном односу или комуникацији са том фирмом", поручује министар.

  

Ипак, нека веза постоји.

  

"Мој отац и власник ГИМ су имали другу заједничку фирму, она се звала БГ Јунајтед или
Јунајтед БГ, не знам тачно како се зове, али та фирма ни у тренутку када су они у њој
били по 50 одсто, ни сада када је мој отац самостално власник те фирме, није имала
никада никакав посао, нити правила икакав посао од оснивања до данас, она се данас
бави само истраживањем у области производње наоружања", тврди Стефановић.
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Бранко Стефановић наоружање истражује, али од пролетос, Министарство одбране му
је дозволило и да га производи.

  

Уколико произвођачи оружја, одлуче да буду и трговци, тада су услови, како је
Обрадовић рекао у Прессингу много повољнији, односно не морају склапати само
комисионе уговоре.

  

"Да би могли да склопите купопродајни уговор са произвођачем у нашој земљи, морате,
поред трговине да се бавите и производњом оружјем", навео је узбуњивач.

  

На питање да ли је то разлог зашто би се регистровале за производњу оружјем, јер у
том случају не би морале да буду у том баферу од само пет одсто, него би, могле да
купују робу, буду власници и продају је по цени коју они желе, Обрадовић је кратко
одговорио: "Тако је!"

  

И узбуњивач и министар позвали су тужилаштво да испита пословања трговаца
оружјем. Међутим, тужилаштво се до сада бави једино Обрадовићем, по чијем налогу је,
крајем септембра и ухапшен, управо зато што је медијима доставио доказе о сумњивим
пословима у трговини оружјем.

  

(Н1)
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