
Небојша Стефановић: За неколико дана обратићу се  јавности поводом бруталних лажи и оптужби у вези са оружјем којим је наводно трговао мој отац, спреман сам и на полиграф
уторак, 12 новембар 2019 23:17

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић рекао је да прикупља информације
и да ће се за неколико дана обратити јавности поводом оптужби у вези са оружјем којим
је наводно трговао његов отац, истичући да је реч о бруталним лажима. Он је навео да је
спреман да иде на полиграф, ако треба ван земље, како би доказао своје тврдње.

  

  

Полемику је у Скупштини Србије покренула посланица Српске радикалне странке
Вјерица Радета која је Стефановићу рекла да би јавности требало да покаже уговоре
фабрике "Крушик" како би се видело да ли су они штетни. Радета је, како је пренео РТС,
истакла да није спорна трговина оружјем, већ ако неко на тај начин профитира на рачун
државе.

  

"Немојте само да изађете на конференцију и кажете да сте у праву. Рекли сте да ћете
позвати органе, нека јавност види уговоре и да ли је Крушик оштећен. Не желимо да
окрећемо причу на хајку, него да се та тема потпуно отвори и затвори на начин на који
кажу надлежни органи", рекла је Вјерица Радета.
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Небојша Стефановић је одговорио да ће изнети све детаље како би јавност видела да се
ради о "макијавелистичкој лажи" коју је чак и сам Крушик демантовао. "Крушик стоји сто
пута боље него 2009, 2010, 2011 и 2012. године када је финансијски директор била мајка
човека који је изнео информације, при чему је у то време имао три, четири пута мање
радника", истакао је министар Стефановић, преноси  Инсајдер.
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https://insajder.net/sr/sajt/vazno/16085/Stefanovi%C4%87-Za-nekoliko-dana-odgovori%C4%87u-na-optu%C5%BEbe-spreman-sam-i-na-poligraf.htm
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  Армс Воч: „Отац српског потпредседника владе Бранко Стефановић посредовао је успоразуму између Крушика и Саудијске Арабије као представник српске приватнекомпаније ГИМ“  „Питаћу Путина како би он назвао човека који прикупља податке о фабрицинаоружања“  Министар је рекао да ће, када оде у Москву, питати Владимира Путина како би онназвао човека који прикупља податке пет година о руској фабрици наоружања и стављаих на хард диск. Стефановић је апеловао да тужилаштво и суд одлуче да ли јеАлександар Обрадовић крив или није, пошто "није у његовој надлежности да се тимебави".  Александар Обрадовић, радник Крушика који је медијима доставио информације опословима те фирме са извозом оружја, налази се у кућном притвору јер му тужилаштвоставља на терет одавање службених тајни.  У среду ће бити гост Прессинга кодЈугослава Ћосића, из кућног притвора.  Стефановић је одбацио наводе да је нека приватна фирма куповала оружје из Крушикапо повлашћеним ценама, наводећи да је из Југоимпорт СДПР-а добио информацију да јеуправо та државна фирма била драматично повлашћена у односу на приватнике.  "Југоимпорт СДПР је успео да подигне нову фабрику муниције од тог новца који зарађујеод наоружања", рекао је Стефановић.  Министар је истакао и да жели да се обрати јавности поводом могућег сукоба интереса,трговине утицајем и због свега осталог што препознаје као озбиљне оптужбе, јер,истиче, није неозбиљан човек. "Никада у животу нисам позвао неког из наменскеиндустрије да прими некога на састанак. Не дај боже нешто више од тога. Све дозволекоје су стизале у МУП уредно су даване државним субјектима, све у складу са законом ипрописима", рекао је Стефановић.  Стефановић је навео и да осећа да је потребно да се затвори та тема и да то жели дауради због своје савести, а позвао је истовремено и тужиоца и Агенцију за борбу противкорупције да испитају све наводе.  Наиме, БИРН је још у новембру 2018. године објавио да је отац министра полиције, каопредставник компаније ГИМ из Београда, посредовао између Крушика и купаца оружјаиз Саудијске Арабије, а да је умешан у трговину оружјем објављено је и наспецијализованом порталу "Армс Wатцх".  Осим што је представљао фирму ГИМ, Бранко Стефановић власник је и фирме УнитедБГ која је добила сагласност од надлежних институција за извоз оружја, а за то је биланеопходна и дозвола МУП-а. Поставило се питање да ли је министар НебојшаСтефановић у сукобу интереса, будући да је министарство на чијем је челу, како суобјавили медији, дало сагласност за извоз оружја фирми његовог оца.  Агенција за борбу против корупције је одговарајући на питања ТВ Н1 навела дапроверава да ли су испуњени услови за покретање поступка  у случају могућег сукобаинтереса министра унутрашњих послова Небојше Стефановића.  Сам министар Небојша Стефановић је, одговарајући на питања Инсајдера навео да јелаж све што је објављено о пословима његовог оца у трговини оружјем и најавио тужбе.Он тврди да је потпуна измишљотина да је његов отац оружје у државној фабрициКрушик добијао по повлашћеним ценама уз наглашавање да су то демантовали и Крушики друге надлежне институције.  На питање Инсајдера да ли је њему спорно то што је отац министра полиције почео да себави трговином оружјем тек када је Небојша Стефановић дошао на чело Министарстваунутрашњих послова које и даје дозволу за извоз, председник Србије Александар Вучићније одговорио, али је навео да нико неће бити изузет од закона.    (Н1, РТС, Инсајдер)  
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http://rs.n1info.com/Vesti/a543217/Pressing-iz-kucnog-pritvora-gost-u-sredu-uzbunjivac-Aleksandar-Obradovic.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a543217/Pressing-iz-kucnog-pritvora-gost-u-sredu-uzbunjivac-Aleksandar-Obradovic.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a542251/Agencija-Proveravamo-uslove-za-pokretanje-postupka-protiv-Stefanovica.html
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