
НИН: ГИМ, компанија Слободана Тешића и фирма из УАЕ дугују Крушику око седам милиона евра, због чега је рачун фабрике у блокади од 2016. године
четвртак, 14 новембар 2019 10:00

Три компаније које су куповале наоружање од државне фабрике Крушик по
повлашћеним ценама дугују тој фабрици око седам милиона евра, због чега је рачун
Крушика у блокади од 2016. године, пише недељник НИН.

  

  

Једна од тих фирми је ГИМ, коју је у преговорима са Крушиком заступао отац министра
полиције Бранко Стефановић, о чијој улози се сазнало захваљујући узбуњивачу из
Крушика Александру Обрадовићу и истраживачким новинарима.

  

Други дужник је Партизан тек у власништву Слободана Тешића, бизнисмена ког НИН
назива финансијером Српске напредне странке. Трећа је фирма из Уједињених
Арапских Емирата Интернатионал Голден Гроуп, за коју у Србији ради бивши директор
Застава оружја Раде Громовић.

  

Позивајући се на напомене које је уз финансијски извештај за 2018. Крушик доставио
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Агенцији за привредне регистре, НИН наводи да је 31. децембра 2018. Тешићев
Партизан тек дуговао 428,5 милиона динара, ГИМ 194,9 милиона, а Интернешнал голден
група 200,5 милиона динара.

  

НИН констатује да је због толико доспелих а неплаћених обавеза рачун Крушика у
непрекидној блокади још од новембра 2016. године.

  

Позивајући се на званичне податке Министарства трговине, НИН пише и да су 2015.
године, када је Интернатионал Голден Гроуп из Абу Дабија ангажовала бившег
директора Застава оружја, Уједињени Арапски Емирати први пут избили у сам врх
ранг-листе највећих купаца оружја и војне опреме из Србије.

  

„До тада УАЕ нису били ни медју 10 највећих купаца, а већ 2015. избили су на треће
место, са наруџбинама вредним 99,7 милиона долара, а већ наредне, 2016. избили су на
прво место са уговореним испорукама вредним 181,6 милиона долара", навео је НИН.

  

Тај лист наводи и да је Раде Громовић, пре него што га је ангажовала фирма чији је
највећи акционар Влада УАЕ, као директор Застава оружја поклонио
престолонаследнику Емирата, шеику Мухамеду бин Заједу ал Нахјану, ручно радјену
аутоматску пушку коју су украсили радници фабрике из Крагујевца.

  

(НИН, Бета)
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