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"Ана Брнабић не уме да направи разлику између посредног и непосредног. Ја нисам
нападала страног инвеститора, већ њу јер је очерупала државни буџет", навела је у
изјави за Нова.рс потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић,
коментаришући оптужбе председнице владе да је својим изјавама угрозила пословање
страног инвеститора(Асеко) у Србији.

  

  

Подсетимо, раније данас је премијерка Ана Брнабић прокоментарисала наводе Тепић о
пословању њеног брата, наводећи да се потпредседница ССП поново “ментално
детонирала” и да ће то опет коштати грађане.

  

“Непосредно је напала мене и мог брата, а посредно страну – пољску, европску
компанију”, рекла је Брнабић, наводећи да је њен брат само један од запослених у
компанији Асеко која има 25.000 запослених.
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Реагујући на наводе премијерке, Тепић је истакла да председница владе не прави
разлику између посредног и непосредног, те да је њена породица “очерупала” буџет
Србије.

  

“Неспоредно сам, а то госпођо Брнабић значи директно, напала баш вас, јер је очерупан
државни буџет од кад сте ви премијерка. Доказала сам да се силни милиони грађан
Србије деле фирми Асеко где је ваш рођени брат директор. И то управо након 2017.
године, након што сте заузели место председнице Владе Србије”, навела је Тепић,
додајући да је до те године приход фирме Асеко у пословима са Републиком Србијом
износио у просеку милион евра годишње.

  

  

 “Од 2017, за само две године, њихов приход је скочио на 39 милиона евра. Дакле, ја сам
посредно напала Ану Брнабић, а непосредно сам напала тужилаштво зато што ‘жмури’ и
не сме да испита Ану Брнабић за корупцију. Држим да је драгоцено и за пољски Асеко
да чује све ово и да схвати како му огранак у Србију буразерски послује. Својим
пословањем Брнабић штете угледу фирме Асеко, а не ми на који то указујемо. Свака
велика светска компанија је забринута кад, на ограницима попут овог, неко петља и
урушава њено име. Нарочито кад постоје доказе за коруптивне радње као што сам их ја
показала у среду. Мислим да је и Асеко презадовољан због овога и да уопште неће
доживети као напад, напротив, схватиће ово као драгоцену помоћ у сачувању
сопственог угледа”, поручила је Брнабић.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Ана Брнабић на Пинку: Влада ће бити формирана средином октобра,
наредна седмица је кључна; Сви наводи о пословању компаније "Асеко" су напад
на страног инвеститора
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