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На питање Н1 како коментарише сазнање БИРН-а да је отац министра унутрашњих
послова Небојше Стефановића ипак имао везе са фирмом ГИМ, односно био њен
правни саветник, председник Александар Вучић је одговорио - па шта ако је био и
упитао да ли је то кривично дело. Казао је и да не разуме смисао целе те афере.

  

  

Отац министра полиције, Бранко Стефановић, према сазнањима БИРН-а, путовао је
2018. у Саудијску Арабију у својству правног саветника ГИМ-а, а документа показују,
преносе ови новинари истраживачи, да ГИМ и Стефановић препродају мине по скоро
двоструко већим ценама него што их набављају из Крушика.

  

Вучић је раније рекао да је  Бранко Стефановић био обични запослени, али је касније
изјавио да га је погрешно оптужио, јер то није.

  

Одговарајући на питање у вези са Бранком Стефановићем, Вучић је истакао да му не
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пада на памет да брани оца министра полиције, ако је било шта починио противзаконито.

  
  

Кажу, био је правни саветник ту и ту, иначе, он је економиста. Па, шта и ако је био, не
разумем, је л' то неко кривично дело? Шта је више смисао целе те афере?

    

"Кажу, био је правни саветник ту и ту, иначе, он је економиста. Па, шта и ако је био, не
разумем, је л' то неко кривично дело? Шта је више смисао целе те афере: да ли то да смо
ми наоружавали Украјину, као што те прво рекли, па смо доказали да сте лагали? Да ли
зато што су наводно по нижим ценама куповали мине и гранате? Е, ту бих се одмах
сагласио - нема проблема, ухапсите их све, али није ни то. Да ли је смисао да је Бранко
ту радио нешто или није, јер сам га ја оптужио да је он тамо неки запослени, а
испоставило се да није ни запослен? Можда има човек уговор... шта хоћете? Је л'
забрањено да буде правни саветник некоме?", запитао је председник.

  

Председник Србије Александар Вучић позвао је данас тужиоце да што пре расветле
оптужбе на рачун власти по питању извоза оружја и обавесте јавност, да би се видело
који људи су поштени, а који су лопови.

  

Указао је да су тужиоци постављани 2009. и 2010, за време бивше власти:

  

"Сигуран сам да ће тужиоци, иначе постављени 2009. и 2010, људи од интегритета,
установити у најкраћем року све наше везе са овим и обавестити јавност да се види који
су људи поштени, а који лопови и очекујем да то буде у најкраћем могућем року", поручио
је Вучић одговарајући на питања новинара.

  

"То су шупље приче, тек да кажемо нешто и мрзимо некога. Разумем зашто ме мрзе моји
политички противници. Јер, сам урадио све оно што они не би могли за 100 година. Не
могу ни да обиђу за 10 година оно што сам ја отворио. А мени толико треба да обиђем
све фабрике које су они затворили".

  

Опозиција прича, каже, и како је Бранко био на неком бизнис форуму пре пет година и
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истакао да Привредна комора Србије одређује кога ће да води на такве скупове,
најбоље наше бизнисмене, као и да се то неуспешно радило и за време Бориса Тадић.

  

На питање Н1 о оставци Зорана Бабића, који је још на месту в.д. директора Коридора
Србије, Вучић је рекао да је одлука о прихватању оставке питање за Владу Србије.
Иначе, Н1 је у више наврата писао Влади Србије с тим у вези, али никакав одговор нисмо
добили.

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да ће у понедељак против њега и
његовог брата Андреја Вучића кривичну пријаву због случаја "Јовањица" поднети
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић (СНС), пошто то није урадио нико од
опозиционих лидера.

  

"Прво су ишли са тим како су први или последњи (телефонски) позиви (власника
'Јовањице' ухапшеног због марихуане) били упућени мом брату. Он никада није чуо ни
видео тог човека, никада нећете видети никакве доказе. Имате Ђиласову машинерију од
око 20, 30 милијарди евра, а ја сам то да победим не могу, ја паре немам, једино што
имам је истина и народ.

  

Додао је и да то што је Колувија боравио на неком привредном форуму у Москви, као
део неке делегације, ништа не доказује, јер је био озбиљан привредник, који је извозио
органску храну, поврће, али да је ухапшен чим је прекршио закон.

  
  

Кажу да сам крив што је 2014. или 2015. био на форуму у Москви. Да, и шта? Ако ви сад
изађете одавде и убијете некога, рећи ћете да сам ја крив

    

"Кажу да сам крив што је 2014. или 2015. био на форуму у Москви. Да, и шта? Ако ви сад
изађете одавде и убијете некога, рећи ће да сам ја крив, јер сте били овде са мном?",
упитао је Вучић новинара.

  

Како каже, сад је проблем што је Колувија, као привредник, био на форуму, а да би у
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супротном било критика да привредници не иду на такве скупове, да се не води рачуна о
домаћој привреди.

  

"Да не водимо бизнисмене рекли би не водите рачуна о привреди. После четири године
(од бизнис форума у Москви) када је (Колувија) прекршио закон ми га ухапсимо и шта?
Када смо ухватили Ђиласовог шурака с пет кила дроге, нисмо рекли да је дрогу за њега
носио", рекао је Вучић.

  

Вучић је поновио да је то тактика опозиционих лидера Ђиласа, Јеремића и Мишковића,
као и да они "могу да измишљају шта хоће, а да и када би једна од хиљаду изнетих лажи
била истинита, било би много".

  

„Андреј никада није чуо, ни видео ухапшеног власника Јовањице Предрага Колувију",
рекао је Вучић и додао да случајно није, а и да јесте - не види како би то значило било
какву његову одговорност за оно што се догодило у Јовањици.

  

Како каже, сад је проблем што је Колувија, као привредник, био на форуму, а да би у
супротном било критика да привредници не иду на такве скупове, да се не води рачуна о
домаћој привреди.

  

Додао је да он не може да победи у лажима људе који су, каже, покрали земљу, већ да
може да их победи само у путевима, пругама, платама, пензијама, снагом војске и
полиције, снагом аргумената.

  

(Бета, Танјуг)

  

Видети још:  Александар Вучић: Куртијеве речи су за мене комплимент, јер се у
Београду против мене води кампања као о великом издајнику; Вучевић подноси
кривичну пријаву против мене и Андреја за „Јовањицу“ – да се утврди истина
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