
Драган Ђилас: Београд спреман да од Милана Бека купи Луку Београд за 40 милиона евра
недеља, 26 јун 2011 23:42

БЕОГРАД - Градоначелник Београда Драган Ђилас изјавио је вечерас да је Град
спреман да од власника купи Луку Београд по цени по којој је приватизована, што је,
како је навео, око 40 милиона евра.

  

Ђилас је на телевизији Б92 рекао да ће послати и званичну понуду власнику Луке
Милану Беку који је јавно понудио држави да откупи то предузеће тврдећи да су му
угрожена власничка права. Лука Београд је у спору с Градом Београду о праву
коришћења земљишта, а недавно је Виши суд донео привремену меру којом је Луци
забранио да располаже спорним земљиштем од око 100 хектара.

  

Ђилас, заменик председник Демократске странке, није желео да коментарише тврдње
Милана Бека о томе да држава "рекетира" све грађане. Ђилас је рекао и да његова
критика власника компанија за које је рекао да зарађују милионе, а раднике плаћају 150
евра није део изборне кампање, нити најава нечијег хапшења.

  

Функционер ДС-а је поновио да се не бори против тајкуна и да, како каже, не зна ни шта
значи та реч, али да указује на проблеме у друштву у Србији коју, према његовом
мишљењу, могу да воде напред само успешни предузетници.

  

"Нама се дешава да компаније дају радницима плату 16.000 или 17.000 динара, а држава
им субвенционише радна места", рекао је Ђилас и указао да радници са тим примањима
не могу да издржавају породицу.
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На примедбу о томе да је Демократска странка део власти која је донела одлуку о
субвенционисању радних места, Ђилас је рекао да прихвата део одговорности, али да је
врло тешко направити механизам који ће натерати некога да радницима да већу плату.
Заменик председника ДС је рекао да за Србију не би било добро да Српска напредна
странка дође на власт јер у њој, како је оценио, седе људи који су 20 година у политици,
а нису урадили ништа.

  

Осврћући се на изјаве председника СНС Томислава Николића о борби против корупције,
Ђилас је рекао да је проблем у томе што су у Николићевом табору Велимир Илић из Нове
Србије и Богољуб Карић из Покрета снага Србије.

  

"Велимир Илић моли Бога да она његова два ухапшена директора не пропевају", рекао је
Ђилас. Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Богољуба и
Сретена Карића и још 14 људи због сумње да су оштетили државу за 60 милиона евра.

  

(Бета)
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