
Небојша Стефановић за „О2“: Мој отац ни на који начин није повезан с фирмом ГИМ, он и власник ГИМ-а имали су другу заједничку фирму „Јунајтед БГ“, која није произвела ни чачкалицу, а не бомбу
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Министар унутрашњих послова Небојша Стефановиће вечерас је демантовао све
оптужбе о умешаности његовог оца у трговину оружјем. Он је навео да његов отац није
власник, ни сувласник, ни директор фирме ГИМ, да нема никакву корист од тога да ли
та фирма добро послује, а да у целом процесу трговине оружјем није било никаквог
његовог утицаја, нити је било кога звао са било каквим захтевом.

  

  

„Цела афера о трговини оружјем је лаж чији је циљ да наштети и мени и члановима моје
породице, а да спречи да се говори о добрим стварима које се данас дешавају у Србији –
о изградњи путева, инфраструктуре, о великом броју инвеститора, о повећању плата и
пензија“, изјавио је вечерас министар унутрашњих послова Небојша Стефановић.

  

Стефановић је вечерас, дан након што је најавио да ће обелоданити све детаље о
оптужбама за повезаност његовог оца с трговином оружјем из Крушика гостовао на
телевизији О2, управо у време када је на телевизији Н1 приказиван разговор с
Александром Обрадовићем, некадашњим радником Крушика који је у кућном притвору
због оптужбе да је одавао пословне тајне тако што је медијима изнео детаље о
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пословању Крушика.

  

Он је, гостијући у програму ТВ 02, оценио како афера „Крушик“ служи да се спречи да се
говори о аферама које су открили у вези са пословима Драгана Ђиласа и опозиционара
који желе да се врате на власт.

  

„Хоћу да демантујем сваку од тих лажи, хоћу да покажем људима да ништа незаконито
нисмо урадили ни ја ни чланови моје породице“, објаснио је Стефановић. Он је оценио да
је „монструозна измишљотина“ како Србија наоружава ИСИС и да се тиме наноси
огромна штета држави.

  

Министар Стефановић је објашњавао по ком принципу и на који начин се продаје оружје,
тврдећи да је крајњи корисник земља којој се продаје наоружање и та држава мора да
има све потребне дозволе и гаранције.

  

„Тек онда било која земља у свету може тој земљи да прода то оружје, шта ће она после
да уради то није до Србије. Монструозна је лаж која је пласирана овде од трговаца
оружја чији је интерес да уруше нашу наменску индустрију“, оценио је Стефановић.

  

Он је навео да дозволу за извоз оружја издаје Министарство трговине, уз сагласност
министарстава одбране, спољних и унутрашњих послова и БИА.

  

Министарство унутрашњих послова на чијем је челу, како је рекао Стефановић, једино
издаје дозволу за транспорт наоружања кроз земљу, а да он сам, како тврди, није
укључен у тај процес, већ то унутар МУП-а раде људи који су годинама на својим
позицијама и „тај посао обављају одговорно и професионално“.
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  Меморандум фирме ГИМ објављен на порталу Армс Воч у коме је Бранко Стефановићнаведен као представник фирме  Министар је навео да његов отац ни на који начин није повезан с фирмом ГИМ.  „Мој отац и власник ГИМ-а имали су другу заједничку фирму Унитед БГ, али тафирма никада није правила било какав посао од тада до данас, бави се самоистраживањем у области производње наоружања. Није произвела ни чачкалицу, а небомбу“, навео је Стефановић.  Он је рекао да је једини промет те фирме везан за плате запослених, те да фирма неостварује ни промет ни профит јер тренутно није урадила ништа. На питање која је сврхапословања такве компаније, Стефановић је одговорио да не може да се бави разлозимапословања чак ни фирме у којој је власник његов отац.  Коментаришући чињеницу да је фирма Унитед БГ добила дозволу за производњуоружја, Стефановић је навео навео да је дозвола издата у складу са законом,привремено на годину дана и да ће, уколико се пооштре законски услови за пословање,та фирма морати и такве услове да задовољи.  „Данас је за производњу оружја регистровано преко 60 приватних компанија у Србији“,навео је Стефановић и додао да Министарство унутрашњих послова ни на који начин неучествује у процесу издавања дозвола.  „Нисам срећан јер се мој отац бави нечим што ми наноси политичку штету, али немамправо да му забраним“, рекао је Стефановић.    Stefanović:  Moj otac nema nikakve veze sa firmom GIM, čak nije ni zaposlen tamo...  Vučić:  Njegov otac tamo samo radi i ništa više...  Stefanović:  Moj otac je osnovao firmu sa vlasnikom GIM-a, koja je sad njegova i dobio je saglasnost damože da proizvodi oružje ali ga ne proizvodi  — B.B. CAR (@triludekere) November 13, 2019    И док је министар Стефановић данас поново демантовао везе свог оца с фирмом ГИМ,председник Србије Александар Вучић је недавно навео да је Банко Стефановић, отацминистра полиције Небојше Стефановића, „само обичан запослени” у фирми ГИМ.  Стефановић је вечерас изнео да је ГИМ почео да ради 1990, а да је фирма прву дозволуза извоз наоружања добила пре 18 година и да их од тада континуирано добија. То је,како је подсетио, било још у време када није постојала ни Српска напредна странка и„тада није био проблем да се ГИМ-у дају дозволе“.  Оптужбе да Србија снабдева терористе у Јемену, Стефановић је одбацио и рекао да је упитању „монструозна лаж коју су пласирали трговци оружјем преко портала и да то чинејер имају интерес да наруше нашу земљу и нашу индустрију“.  „Не можете продати наоружање некоме ко није крајњи корисник, а земља крајњикорисник не сме бити под санкцијама. Шта ће након тога та земља с тим оружјем дауради, то више није брига Србије. Ако је било која земља то прекршила постојемеђународни органи који то утврђују. Зар мислите да Американци и остали то не прате иони тачно знају где то оружје иде. Када продате оружје та земља је за вас коначникорисник и с тим више немате ништа. Шта она ради, на њима је терет доказивања“,навео се Стефановић.  

  Приватне компаније коју тргују наоружањем, како је рекао, нису власници оружја, већ гапродају комисионо за Крушик по цени коју постигну а за то имају накнаду од пет одсто.Тврдње да је приватна фирма ГИМ имала повољније цене него државни СДПР он једемантовао наводима да је СДПР куповао квалитетније оружје, за које је плаћао скороисто као ГИМ.  „Предност је на страни СДПР и то тврде и СДПР и Крушик и Министарство одбране, ато може да потврди и државни ревизор“, навео је Стефановић, додајући да је СДПРкаткада имао и провизију од 6,5 одсто каква никада није омогућавана приватнимкомпанијама.  У питању је, тврди министар, берзанска роба чија цена зависи од понуде и потражње.  Стефановић је, уз оптужбе на рачун садашње опозиције, навео да Крушик сада послујебоље него пре доласка СНС на власт да враћа наслеђене дугове и да је притом повећаокапацитете и производњу.  „Обрадовић није узбуњивач“  Небојша Стефановић је поново изнео тврдње да Александар Обрадовић није узбуњивач„иако постоји читава кампања дела опзиције да га прогласи узбуњивачем“.  „Обрадовић од када је његова мајка отишла из Крушика где да је и запослила почињењегово прикупљање документације из Крушика и то ради пет година. Шта би реклиАмериканци или Руси о човеку који пет година из њихове војне фабрике износиинформације? Али нека тужилац докаже да ли је узимао новац, да ли је радио за другекомпаније, али он по закону не може да буде узбуњивач“, тврди Стефановић.  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.  (Инсајдер, Бета)  Видети још:  Александар Обрадовић у “Прессингу“: Имам озбиљне сумње да јенајвиши врх државе уплетен у послове трговине оружјем; Крушик је последњечетири године свесно пословао у корист своје штете зарад интереса повлашћенихкупаца  БИРН: Правни заступник фирме ГИМ затражио од бугарске новинарке да са сајта„Армс Воч“ уклони текст у којем је Бранко Стефановић приказан као представникте фирме  
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