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Не постоји никаква опција да је трговина оружјем између Крушика и фирме ГИМ, у којој
је запослен отац министра полиције Небојше Стефановића, могла да се обавља по
закону, нагласио је у Дану уживо Чедомир Чупић, професор Факултета политичких
наука и некадашњи члан Одбора Агенције за борбу против корупције.

  

  

"Никако није могло да буде по закону", истакао је Чупић додајући да је у овом случају
очигледан сукоб интереса.

  

Према његовим речима, у случају Крушик у оквиру сукоба интереса налази се и трговина
утицаја, која је кривично дело.

  

"Агенција по закону треба одмах да интервенише и тражи објашњење од функционера и
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повезаног лица, а то је отац. Агенција је дужна да све утврди и потом да утврди какав је
био утицај с аспекта трговине утицаја", рекао је Чупић у Дану уживо.

  

Он објашњава да отац не мора да буде власник компаније да би постојао сукоб интереса,
већ је довољно да буде запослен.

  

Наводећи мере које Агенција може да предузме, гост Дана уживо каже да пошто утврди
постојање сукоба интереса Агенција од надлежне власти, што је у овом случају Влада
Србије, тражи да се министар Стефановић разреши. Када је у питању трговна утицаја,
она подлеже кривичној истрази и Агенција све податке које је сакупила треба да
поднесе на увид тужилаштву и полицији, како би они покренули истрагу, каже Чупић.

  

  

"Да се утврди какав је то био утицај, шта се одвијало и да ли је тачно све оно што се у
јавности изнело", објашњава он.
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Председник Александар Вучић је рекао да Агенција истражује случај продаје
Крушиковог оружја ГИМ-у по повлашћеним ценама, али професор Чупић то није могао да
потврди, додајући да о активностима Агенције не зна ништа.

  

"Агенција је требало истог момента када се појавило у јавности да почне да истражује.
Ако се Агенција не појави у јавности, то значи да она не ради свој посао. Када неко не
обавља посао, он је узурпиран, он је онемогућен", казао је Чупић.

  

Коментаришући изјаве председника да ће и министар и његов отац одговарати уколико
нешто није урађено по закону, Чупић каже да је председник почео себе да
персонификује са законом. Он објашњава да у случају министра Стефановића постоји
сукоб приватног и јавног интереса, а председник Вучић не може да каже да тај прекршај
није кривично-правно кршење закона јер - он то не зна.

  

Говорећи о овом случају, Вучић је рекао да би то било као када би оцу министра
пољопривреде забранили да буде пекар. Чупић одговара да ако је министров отац
пекар, онда он пекару мора да преда трећем лицу јер министар пољопривреде може да
омогући пекару куповину брашна по повољнијим ценама.

  

  

"Нико вас не тера да будете функционер, нек се породица унутар себе договори. Ми смо
објавили водич за функционере 2012. године. Тада су напредњаци освојили власт.
Зашто они неће то да читају, то је њихова ствар", истиче професор ФПН.

  

(Н1)
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