
Случај "Обрадовић": Ни након годину дана од хапшења радника "Крушика" који је медијима достављао информације о могућим малверзацијама, тужилаштво нема никаквих доказа против њега
недеља, 20 септембар 2020 17:10

Прошло је годину дана од хапшења Александра Обрадовића, запосленог у ваљевској
фабрици "Крушик", који је медијима достављао информације о могућим малверзацијама у
пословима са извозем оружја, а новинар БИРН-а Александар Ђорђевић и директор
Центра за практичну политику Драган Поповић оценили су у Новом дану ТВ Н1 да
тужилаштво нема никакве доказе против Обрадовића, и да му се "заробљена држава"
свети.

  

  

Ђорђевић је истако да је чињеница да тужилаштво за годину дана није подигло
оптужницу против Обрадовића, крунски доказ да немају никакав случај против
узбуњивача из "Крушика", и да су га "експресно ухапсили само по политичком налогу".
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"Већ годину дана не могу да нађу, да смисле прави разлог зашто су га ухапсили и напишу
ту оптужницу", подсетио је новинар БИРН-а.

  

"Заташкавање правог криминала"

  

Поповић читав случај види као "заташкавање правог криминала". Указао је да су
озбиљне, демократске државе развиле механизам заштите узбуњивача, управо како би
спречили утицај моћних људи из сфере политике или бизниса.

  

"Све то није случај у Србији која је практично приватизована. Све институције служе
интересима врло малог круга људи око Александра Вучића", казао је Поповић,
оцењујући да се ради о "освети заробљене државе Александру Обрадовићу".

  

А, шта је заправо открио Александар Обрадовић. Годину дана пре него што је ухапшен,
БИРН је објавио доказ да је отац министра полиције Бранко Стефановић посећивао
фабрику "Крушик", као заступник приватне компаније ГИМ, и да је директно учествовао
у извозу оружја у Саудијску Арабију, и то тако што је добијао привилеговану цену у
односу на конкуренцију, подсетио ја Александар Ђорђевић.
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  Александар Ђорђевић: Власти ћутањем убијају случај  Годину дана није било никакве реакције што је, како је истакао, пракса људи из власти -да ћуте на најосетљивије приче, и тиме их убију. Тада, међутим, Александар Обрадовићистраживачким новинарима доставља документацију из "Крушика" која доказујекоруптивне радње, и оно што је БИРН претходно објавио.    Нажалост, отац министра полиције је преминуо, али то не сме замрзнути ову причу иоставити је по страни    "И тада тужилаштво, убеђен сам, по директном налогу политичара, хапси АлаксандраОбрадовића што је својеврсан парадокс - уместо да испита умешансот министраполиције у корупционашку аферу, они су ухапсили човека који је указао на корупцију",навео је Ђорђевић.  Подсетио је и да је БИРН после тога објавио да је отац министра полиције псоећиваофабрику "Берета" у Италији, и то у пратњи заменика тадашњег директора полицијеИвана Ристића, а затим и да је Бранко Стефановић путовао у Саудијску Арабију каоправни заступник фирме ГИМ.  "Нажалост, отац министра полиције је преминуо, али то не сме замрзнути ову причу иоставити је по страни. Није Бранко Стефановић кључни проблем, није он у сржи овекорупционашке афере, него његов син, министар полиције Небојша Стефановић",поручио је Ђорђевић.  Корупција у случају "Крушика", како је рекао, доказана је и илустрована од почетка докраја, у сваком свом елементу, а и извештај Државне ревизорске институције, додао јеЂорђевић, показује јасне доказе и индиције да би тужилаштво требало да се позабавитом фабриком.  

  "Често се губи из вида који су прави ефекти ове корупције, у тренутку док АлександарОбрадовић узбуњује јавност и новинарима доставља документа која указују накорупцију, директор те фабрике прави вилу од милионе евра на Сењаку, а кум министраполиције Александар Папић 2017, у тренутку када се оружје извози у Саудијску Арабију,купује најексклузивнији хотел у Врњачкој Бањи, и улаже 10 милиона евра само уреконструкцију тог хотела. Сада је тај хотел у власништву братанца бившег директораКоридора Дмитра Ђуровића, такође блиског СНС-у", навео је новинар БИРН-а.  Најјефтиније ноћење у поменутом хотелу, како је рекао, је 100 евра, док је Обрадовићуплата у "Крушику" смањена на 18.000 динара што значи да за цео месец рада он не можесеби и својој породици да плати једно ноћење у најексклузивнијем хотелу у власништвуљуди билских СНС-у.  "Постоји више него довољно доказа да се тужилаштво позабави тиме не шта јерадио Александар Обрадовић"  "Постоји више него довољно доказа да се тужилаштво позабави тиме не шта је радиоАлександар Обрадовић, он је тај посао одрадио у потпуности часно, него папирима којеје окткрио јавности", казао је Ђорђевић.  Подсетио је да је у то време Саудијска Арабија била највећи купац оружја на свету, и даје "давала доларе шаком и капом", али да уместо неко искористи прилику да нашупољуљану наменску индустрију стави на зелену грану, видео је прилику да се лилнообогати.  Зато су, како је рекао, недопустиви Вучићеви спинови да људи који су указали накорупцију раде против интереса српске наменске индустрији, јер "против интересанаменске раде функционери СНС-а и људи на врху ове државе".  
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  Драган Поповић: Подаци који указују на корупцију нису стигли до највећег делајавности у Србији  Сви поменути подаци који указују на корупцију у трговини оружјем, међутим, нису стиглидо највећег дела јавности у Србији, уверен је Драган Поповић.    Држава је хапшењем Александра Обрадовића послала поруку грађанима да је опаснобити одговоран и супростављати се криминалу и корупцији    "Читави делови Србије су у потпуном медијском мраку (...) Не можете да решитекоруцпију и криминал где имате неслободне медије. Нема чак ни говора о борби притивкорупције или криминала, чак и када се деси неки мали случај, ви видите да је то некаполитичка игра", навео је он.  Држава је хапшењем Александра Обрадовића, према његовој оцени, послала порукуграђанима да је опасно бити одговоран и супростављати се криминалу и корупцији.  Решење у сталном "убацивању каменчића у ципеле"  Упркос томе што се, како је рекао, не могу очекивати спектакуларне промене у оваквојконстелацији снага у Србији, "можезе стално да убацујете каменчиће у њихове ципеле".  "Мислим да је то јако вжано, треба да шаљемо поруку разним АлександримаОбрадовићима, да се то исплатим, да они јесу темељ изградње будуће Србије. Морамо идецу да учимо да друштво не сме да изгледа овако како данас изгледа. Овакваситуација не може да траје вечно", поручио је Поповић.  Додао је да овај систем мора да се сруши да би се изградило нешто нефункционално, ида је, ако до те промене не дође, све остало беспредметно.  (Н1)   
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