
Н1: Разрешена "мистерија" о улози Бранка Стефановића у ГИМ, а шта је говорила власт?
понедељак, 02 децембар 2019 21:01

 Мистерија шта тачно отац министра полиције ради у ГИМ-у, према писању БИРН-а,
коначно је разрешена. Бранко Стефановић није "обични запослени", како је рекао
председник Вучић. Није тачно ни да нема никакве везе са том фирмом за продају
оружја, како тврди његов син Небојша Стефановић. Документа до којих је дошао БИРН
показују да је Бранко Стефановић у својству правног саветника био у делегацији ГИМ-а
која је отпутовала у Саудијску Арабију почетком јуна 2018. године.

  

  И даље су главна тема послови једног пензионера. Шта ради 65-годишњи Бранко
Стефановић, отац министра полиције Небојше Стефановића? Откуд он међу трговцима
оружјем, који по повлашћеним ценама од ваљевског "Крушика" купују, а онда оружје
препродају на Блиском истоку. Медији, а и опозиција, питају још од прошле јесени.
Министар полиције, овако је тада, одговарао.   

"Ниједна компанија у којој је мој отац икада био власник или сувласник није имала ни
динара промета, то је лако проверљив податак, то можете да видите у сваком тренутку,
ниједан једини метак", казао је Стефановић.

  

Убрзо је БИРН објавио документ на ком се види да је Бранко Стефановић у мају 2017.
као представник приватне фирме за трговину оружјем ГИМ ишао у "Крушик" да
прегледа робу. Медији су писали, а министар полиције упорно је понављао шта његов
отац не ради, односно да није ни директор ни власник ГИМ-а.

  

Годину касније о пословима Бранка Стефановића, огласио се и председник Вучић.
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"Знате ли шта је он? Он је обични запослени тамо. Он није директор, није власник, ништа
од тога, ако је за било шта крив нек иде у затвор, он је запослен тамо", рекао је раније
Вучић.

  

"Мој отац није повезан са ГИМ-ом на било који начин, никакву везу са ГИМ-ом нема, ја
вам то децидно кажем, то су ствари које свако може да провери, можете да одете у
ПИО, у било коју институцију која даје уверења, сертификате, нема било какву везу или
комуникацију с том фирмом", рекао је Стефановић.

  

Десет дана пошто је објавио да је Стефановић старији запослен у ГИМ-у, и Вучић мења
своју изјаву.

  

"Питам Небојшу је ли власник или директор, он каже 'ништа', ја кажем он је обичан
запослен, рачунам не можете да слажете да човек не представља фирму или није
запослен, ја кажем - па он је обичан радник тамо, не знам ни шта сам рекао, откуд знам,
још горе по вас ако није запослен, ви најбоље да се држите моје верзије, па да мене
оптужујете за то, и по томе можете да кажете да се ја обрачунавам са Небојшом
Стефановићем, јер једина оптужба на рачун Стефановићевог оца је моја, да је он тамо
запослен, иако ја очигледно нисам био у праву, пошто кажу да није тамо запослен",
изјавио је на крају Вучић.
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  И док власт још није објаснила ни први документ, БИРН је објавио ново откриће. Отацминистра полиције путовао је 2018. у Саудијску Арабију у својству правног саветникаГИМ-а. Подаци о званичној Стефановићевој функцији налазе се у захтеву за добијањесаудијске визе и у самој визи, чиме се још једном недвосмислено потврђује његова улогау пословима међународне трговине оружјем и позиција у ГИМ-у. Ова документа суизгледа изненађење и за председника Вучића.  "Нисам видео ниједан документ ничији, али ћу то радо да коментаришем већ сутра уСочију кад будем видео и прочитао сва документа", рекао је Вучић.  У међувремену, радник "Крушика" Александар Обрадовић, који је први указао на могућенеправилности у трговини оружјем, те открио и повезаност Стефановића старијег сатим, је ухапшен и већ два месеца притворен. Док је Тужилаштво за организованикриминал тек недавно затражило од БИА И ВБА да прикупе потребна обавештења отрговини у ваљевском "Крушику".  (Н1)  

 3 / 3


