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Самостални посланик Ђорђе Вукадиновић изјавио је да је као одговор на посланичко
питање од Министарства унутрашњих послова добио информацију да је то министарство
у мају 2018. године дало сагласност компанији "Крушик" за извоз мина у Јерменију.

  

  

Очигледно је да су МУП и Министарство одбране дали сагласност „Крушику“ за
извоз мина у Јерминију, остале су још само БИА и МСП од којих можда није добио.

  

Вукадиновић је на конференцији за новинаре у Скупштини Србије рекао "да је тиме
књига спала на два слова", будући да су преостале још две институције Министарство
иностраних послова и БИА, од којих је могуће да "Крушик" није добио ту сагласност, која
је касније дата приватном посреднику".

  

"Добио сам одговор посебно од кабинета министра унутрашњих послова где они кажу и
потврђују да су по захтеву од 10. априла, 22. маја 2018. године дали позитиван одговор.
И Министарство одбране ми је одговорило да је дало позитиван одговор холдингу
"Крушик". Од Министарства спољних послова ћу тражити појашњење непотпуног
одговора који сам добио. Министарство спољних послова није рекло ни да, ни не, стога
ћу поновити питање", казао је Вукадиновић.
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Вукадиновић је предложио "забрану или укидање учешћа посредника у трговини у
сектору наменске индустрије јер проблеми очигледно постоје годинама, а и да не би
ловили ко је коме брат, син или кум".

    

Он је рекао и да га не занима само да ли је одговор на захтев "Крушика" био позитиван
или негативан већ и са којим образложењем је одобрење ускраћено "Крушику" 2018.
године, а неколико месеци касније дате су дозволе приватном посреднику.

  

"Корак по корак упорно и неодустајно ћу инсистирати на питањима јер је у заједничком
интересу да се ствар истера на чистац. Да утврдимо чињенице барем о једном сегменту
афере "Крушик" и чудне послове у вези наше наменске индустрије", рекао је
Вукадиновић.

  

Вукадиновић је навео "да је више него јасно да има много блата и мутних ствари не само
у овом послу већ и шта смо чули од узбуњивача директно и индиректно и шта је
процурело у јавност, али има и других ствари као што је рат међу трговцима оружјем".

  

Шпијунска афера подсећа на сцене из "Три карте за Холивуд"

  

Вукадиновић је изјавио да је "сама афера у вези са наводном шпијунажом и
угрожавањем националне безбедности, као и начин како је афера лансирана необичан
и скандалозан и да подсећа на сцене из домаћег филма "Три карте за Холивуд" у коме
се у некој српској паланци препуцавају локални русофили и американофили".

  

  

 Вукадиновић је рекао да се "сумњиве афере у Србији објављују на неозбиљан и
карикатуралан начин од стране медија, са и без наводника, али да је забрињавајуће то
што се поводом њих оглашавају и политичари".
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"Пре неколико месеци имали смо аферу - план "Омча", који је био лансиран
наводно у циљу државног удара од стране прозападних елемената. Данима су неки
медији о томе говорили. Питао сам званично БИА и добио сам информације да
никаквог плана са таквим називом није било, али да они воде рачуна и прате све
што се односи на безбедност земље", рекао је Вукадиновић.

  
  

"Омча" је била бура у чаши воде, медијско-политички спин, а видећемо шта ће бити овога
пута. Не треба потцењивати проблеме и опасност али их не треба драматизовати"

    

Он је поводом најновије афере у којој "руски шпијун даје новац неком домаћем
припаднику безбедносних служби" рекао да је "једно осуда начина како је та
афера лансирана, а друго је то како су уље на ватру доливали највиши државни
функционери.

  

"Изјава министра одбране (Александра) Вулина и председнице Владе Ане Брнабић, па и
председника републике (Александра Вучића) који је заказао за данас седницу Савета за
националну безбедност делује као претерана реакција", казао је Вукадиновић.

  
  

Чини се да је Беба посао опет одрадио на "себи својствен начин"У сваком случају, ово је
можда најдиректнији шамар и удар на руску ствар у Србији још од 1948. Е, сад, да ли ће
то Запад умети да цени - видећемо.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 21, 2019    

Вукадиновић је рекао да "док медијима и таблоидима то можемо одобравати или
неодобравати много више забрињава када се у то укључе највиши државни органи".

  

"Омча" је била бура у чаши воде, медијско-политички спин, а видећемо шта ће бити овога
пута. Не треба потцењивати проблеме и опасност али их не треба драматизовати",
рекао је Вукадиновић и додао да га рукопис ове афере подсећа на Бебу Поповића и
аферу „Државни удар“ у Црној Гори .
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О високим издацима за пенале и казне

  

Вукадиновић је, враћајући се на расправу о буџету, и на то да ће за казне и пенале бити
издвојено као и за просвету, рекао да је одговор власти да су то неке старе тужбе и
процесуи које је забрљала претходна власт.

  

"Па тешко је поверовати да је седам година ова "нова" напредњачка власт и да сада сви
ти пенали се односе само на брљотине претходника. Потпуно је неважно ко је забрљао и
ко је кумовао тим казнама и пресудама, очигледно да држава лоше функционише у тим
сегментима", нагласио је посланик.

  

(Бета, Н1, НСПМ)

  

Видети још:  Вучић о афери „руски шпијун“: Имао сам само једно питање за
амбасадора Боцан Харченка - „Зашто?“; Снимак није направила српска
обавештајна служба; Уверен сам, ја бар тако мислим, да Путин о овоме није био
обавештен
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