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 Балканска истраживачка мрежа - БИРН објавила је нове податке у случају повезаности
Бранка Стефановића, оца актуелног министра полиције, са продајом оружја фабрике
"Крушик". БИРН пише, након анализе више уговора, да је ГИМ са "Крушиком" склопио
посао вредан скоро 43 милиона долара и да је та компанија, која се доводи у везу са
Бранком Стефановићем, куповала наоружање по повлашћеним ценама у односу на
државни СДПР. Министар полиције још једном је негирао такве тврдње. На адреси на
којој је ГИМ званично регистрован, ТВ Н1 затекла приватан стан.

  

  Четири дана од када се у српској јавности отворила прича око трговине наоружањем и
умешаности Бранка Стефановића, оца министра полиције, у откупу оружја од ваљевске
војне фабрике "Крушик" по повлашћеним ценама, тим истраживачких новинара БИРН-а
доноси нова сазнања.   

БИРН наводи да је фабрика "Крушик" свесно хтела да сакрије од јавности да је
компанија ГИМ, која се доводи у везу са Бранком Стефановићем, куповала оружје по
нижим ценама у односу на државни СДПР.

  

"На прво читање, заиста се могао стећи утисак да ГИМ није био повлашћен. Проблем је,
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међутим, у томе што је Крушик свесно прећутао кључне податке из других уговора које
су скапали да ГИМ-ом и СДПР-ом који показују потпуно другачију слику. Осим уговора
који је Крушик представио јавности, БИРН поседује и претходна три уговора потписана
са ГИМ-ом, као и четири уговора потписана са СДПР-ом. Крушик ГИМ-у није продао
267.000 мина, као што стоји у демантију, него чак 487.000 комада мина и 210.000 комада
ручних бомби. Укупна вредност уговора је скоро 43 милиона долара."

  

А министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић, још једном је негирао такве
наводе и одговарајући на питање Н1 рекао да је - како каже - "у потпуности сигуран да
његов отац није починио било какво кривично дело". Негира министар наводе да је
Бранко Стефановић имао повлашћен положај током трговине наоружањем, али на
питање да ли је његов отац трговао оружјем - нема ни деманта ни одговора.

  

Н1: Да ли је ваш отац имао повлашћени положај када је договарао продају оружја са
Крушиком 2017?

  

Стефановић: Ја вам кажем да је то потпуна измишљотина, коју је демантовао...
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Н1: Постоји документ, да ли је тај документ измишљотина?

  

Стефановић: То је потпуна измишљотина да је имао повлашћен положај, што је
демантовала...

  

Н1: Да ли је трговао оружјем?

  

Стефановић: Питали сте ме једно питање, ја вам сада одговарам. Потпуна измишљотина
коју је демантовао и "Крушик" и Министарство одбране, значи две озбиљне институције,
показујући конкретно, значи они нису рекли паушално - они су навели због чега је то
измишљотина и навели су колико је нетачно да је било ко или било која фирма имала
повлашћен положај у односу на државу - никада ниједна.

  

Н1: Да ли је измишљотина да је Ваш отац договарао трговину оружјем 2017?

  

Стефановић: Покушајте преко мог кабинета, не желим више да одговарам на ту тему.
Одговорио сам вам на пет питања!

  

У ком својству се Бранко Стефановић појављује током посете војној фабрици "Крушик"
из Ваљева и да ли је био заступник и посредник компаније ГИМ у продаји оружја -
телевизија Н1 је покушала да сазна на адреси на којој је ГИМ званично регистрован.
Међутим, тамо - ни директора, ни заступника ни канцеларија.

  

Н1: Да ли је на овој адреси регистрована фирма...

  

Жена: А зашто бих вам ја дала ту информацију?

  

Н1: Па зато што на сајту пише...
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Жена: А која је сврха?

  

Н1: Зато што нас занима да ли можемо да разговарамо са директором те компаније,
Гораном Тодоровићем?

  

Жена: Не, не, не. Фирма има све званичне податке у АПР-у, али ја живим овде.
Долазите без икакве...

  

Н1: Ко је заступник ове фирме? Јесте ви заступник?

  

Жена: Не, то је све како вам ту пише, мораћете некако да дођете до те особе, ја заиста
нисам овлашћена да дајем било какве информације."

  

А све оне информације које су доступне јавности требало би да испитају надлежне
државне институције, кажу у Транспарентности Србија. Златко Минић оцењује да цео
случај указује на потенцијални сукоб интереса и да је најважније утврдити да ли је
Бранко Стефановић куповао оружје по повлашћеним ценама.

  

"Ово је трећи пут да се министар доводи у везу са неком афером, можда би у некој
држави министар поднео оставку, да не оптерећује Владу, па би онда инстиутуције
неометано радиле свој посао. Као што се дешавало у неким другим земљама само при
оптужбама за плагијат. А када је у питању сукоб интереса, потенцијални сукоб интереса
- то је поље деловања за Агенцију за борбу против корупције, а када говоримо о
евентуалној трговини утицајем - то је поље за деловање Тужилаштва", каже Минић.

  

А причу је актуелизовао чувени специјализовани сајт Армс Wатцх, коме само неколико
сати након објављивања докумената из Србије било немогуће приступити. На томе је и
остало.
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(Н1)
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