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Власник компаније Бобар Бешка и један од најближих сарадника Душана Бајатовића
директора Србијагаса, Петко Бобар, ухапшен је у уторак заједно са својим сином Владом
и Новосађанком Ј.М. (54).

  

  

Одељење за борбу против корупције МУП-а које је у сарадњи са Посебним одељењем за
сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу водило ову истрагу, сумњичи их да
су злоупотребом положаја оштетили “Србијагас” за 22,8 милиона динара.

  

Како је саопштило Министарство унутрашњих послова, Ј.М. се терети да је, као
одговорно лице у “Србијагасу”, сачинила записник о радовима који су наводно неопходни
за комплетно реновирање пословног објекта овог предузећа.

  

На основу тог записника, закључен је анекс уговора између “Србијагаса” и новосадске
грађевинске фирме о изради нове фасаде, те је тако договорен фиктивни посао, иако је

 1 / 4



Данас: Ухапшен Петко Бобар, десна рука Душана Бајатовића, сумњичи се за финансијске малверзације у пословању са Србијагасом
среда, 28 септембар 2022 20:03

већ 2019. године урађен и плаћен.

  

На тај начин два пута је наплаћен исти посао, те је прибављена противправна имовинска
корист у износу од 22.797.600 динара.

  

Ухапшенима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити
приведени Вишем јавном тужилаштву у Нишу.

  

Адвокат Иван Нинић каже да Данас да је новосадски привредник Бобар, заправо десна
рука Бајатовића, његов одани играч у приватном сектору. То се јасно види само из
послова гасификације Србије, коју спроводи Србијагас, а где је Бобар више од деценије
један од главних извођача ових радова.

  

Послове гасификације како каже, најчешће добијају као стратешки партнери, без јавне
набавке.

  

“Нисам изненађен хапшењем, може се рећи да је очекивано. Оно што је чудно је што им
се на терет ставља овако мали износ, он је безначајан у односу на промет између
Бобара и Србијагаса, али добро, кривично дело је кривично дело. Верујем да ће се ова
истрага наставити и да ће она обухватити и друге уговоре са Бобаром али и свим другим
извођачима и подизвођачима радова. Било би добро проверити датуме када су се те
малверзације дешавале и да ли могу да се доведу у везу са изборима. Од тог новца се
купују гласови и од тог новца Социјалистичка партија Србије живи у Војводини”.

  

То је како додаје, читава хоботница фирми које учествују у гасификацији, најлојалнији и
најоданији Бајатовицеви сарадници, који немају никакву конкуренцију у овом послу.

  

Потписују се само стратешки уговори и они су ту потпуно повлашћени. Како наставља
Нинић, веома су упитне и цене које се наплаћују, требало би зато проверити ставку по
ставку, како је Бобар фактурисао своје послове Србијагасу.
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Нинић сматра да се новац извучен на овакав и сличан начин из Србијагаса, користи за
изборне кампање СПС-а, као и да држава има механизме да утврди где су завршиле
паре, што би била и крајња дестинација ове приче.

  

“Ово је стезање обруча око Бајатовица и билдање снаге Српске напредне странке у
Србијагасу, у тајмингу који њима очигледно одговара, пред формирање владе. Да се
Бајатовицу покаже шта може да уследи, да му се смање апетити. Занимљиво је да се
Дачић један дан промовише за шефа безбедности у земљи, а онда се хапсе најближи
сарадници Бајатовића. На тај начин се удара и на Дачића и цео СПС. Куриозитет је да је
СПС тренутно потпуно миран, у фази хибернације. Дачић је послушан СНС-у, али и
зависи од Бајатовићевих пара“, наставио је Нинић.

  

Државни ревизор почетком године саопштио је да је без спроведеног поступка јавне
набавке, када није било основа за изузеће од примене Закона о јавним набавкама,
Србијагас обавио послове на гасификацији општина вредне најмање 15,53 милијарде
динара, закључио уговоре по овом основу у износу од 83,85 милиона евра и набавио
остале услуге у вредности од 621,56 милиона динара.

  

Колико ће Бобар бити кооперативан зависиће даљи наставак ове приче. Нинић сматра
да нашим државним телима и службама, највише одговара да он „пропева“, али да то
остане у некој од фиока и сачека критичније моменте. Бобару је наравно интерес да
истрага стане на овоме и да се не иде даље, а није ни у тежој ни у бољој ситуацији од
свих других које је ова власт хапсила, сматра наш саговорник.

  

Послови око гасификације нису једино на чему Бобари заснивају своје богатсво.

  

У Новом Саду у Улици Бранка Бајића са својом фирмом „Сајам комплекс“ граде комплекс
од 707 станова. Нешто даље, ближе Новосадском сајму у плану им је још један, од чак
30.000 квадрата.

  

Компанија Бобар доо поседује и три бензинске пумпе у Апатину, Пригревици и најновију
у Новом Саду. На отварању потоње, пре три године, присуствовао је и Бајатовић.
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Њихова сарадња осликава се и на спортском плану. Када је Бајатовић дошао у
Фудбалски клуб Војводина, где је данас директор, Бобарови синови, Ненад и Влада,
изабрани су за чланове Скупштине клуба.

  

Петкова компанија је постала и спонзор клуба која је Новосађане знала да части и
бесплатним улазницама на утакмице.

  

Када је Бајатовић постао председник и Рукометног клуба Војводина, Владо Бобар је
постао потпредседник овог клуба, док је Петко Бобар добио задужење да обавља
послове генералног менаџера клуба.

  

(Данас)
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