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Агенција за борбу против корупције проверава да ли су испуњени услови за покретање
поступка у случају могућег сукоба интереса министра унутрашњих послова Небојше
Стефановића, а поводом навода да се његов отац Бранко Стефановић бави трговином
оружја, речено је за ТВ Н1 у Агенцији.

  

  

„Агенција за борбу против корупције одлучује о сукобу интереса свих функционера,
укључујући и евентуални сукоб интереса министра унутрашњих послова Небојше
Стефановића. У току је претходна провера испуњености услова за покретање
поступка“, рекли су за Н1 у Агенцији.

  

Ово је иначе прва реакција те институције након вишенедељног изношења информација
о могућем сукобу интереса министра Стефановића. И новинари Инсајдера питали су
Агенцију да ли је поводом тога нешто предузела, али одговор нисмо добили.
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Наиме, БИРН је још у новембру 2018. године објавио да је отац министра полиције, као
представник компаније ГИМ из Београда, посредовао између Крушика и купаца оружја
из Саудијске Арабије, а да је умешан у трговину оружјем објављено је и на
специјализованом порталу „Армс Wатцх“ .

  

Осим што је представљао фирму ГИМ, Бранко Стефановић власник је и фирме Унитед
БГ која је добила сагласност од надлежних институција за извоз оружја, а за то је била
неопходна и дозвола МУП-а. Поставило се питање да ли је министар Небојша
Стефановић у сукобу интереса, будући да је министарство на чијем је челу, како су
објавили медији, дало сагласност за извоз оружја фирми његовог оца.

  

Ове чињенице су биле повод да новинарка Инсајдера пита министра Стефановића како
је могуће да то није довољно да из моралних разлога, а због могућег сукоба интереса,
или поднесе оставку или тражи од оца да престане да се бави тим послом. Међутим,
Стефановић на то питање није конкретно одговорио, већ је констатовао да ништа у свом
животу није урадио против закона и да је уверен и чланови његове породице раде све у
складу са законом.

  

Вучић: Бранко Стефановић је само обичан запослени у фирми ГИМ

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је на РТС-у да је министру Стефановићу
поручио да ће, ако су он или његов отац Бранко Стефановић урадили нешто
противзаконито у фабрици оружја Крушик, морати да одговарају пред законом.

    

Он је навео да је „о свему питао Стефановића”, а говорећи о сукобу интереса додао да
је Бранко Стефановић „само обичан запослени” у фирми ГИМ. На питање о дозволи коју
додељује МУП, на чијем је челу Небојша Стефановић, Вучић је одговорио да је за извоз
оружја потребно пет дозвола.

  

„Шта то значи, ако је пекар онда не може да буде члан породице министра
(пољопривреде Бранислава) Недимовића због жита које добија са наших поља”, упитао
је Вучић.
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Раније је министар полиције негирао да његов отац има било какве везе са трговином
оружјем.

  

(Н1, Инсајдер)
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