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Бизнисмен и председник Атлас групе Душко Кнежевић, гостујући у емисији
Прессинг, оптужио је Мила Ђукановића за вишегодисњу корупцију. Каже да је
спреман да одговара за оно што је урадио, али и да је Ђукановићу "боље да
напусти земљу што пре". "Мислим да је немогуће да Ђукановић остане на власти.
Што се мене тиче, ја сам спремио доста доказа, нећу стајати у обрачуну с
Ђукановићем, док не оде у затвор или напусти земљу", каже Кнежевић.

  

  

Мишљења је да је народ Црне Горе одлучио и схватио да "после 70 година владавине
комунизма и 30 година владавине Мила Ђукановића треба да узме судбину у своје руке".

  

"Мислим да је народ схватио да је режим Мила Ђукановића толико корумпиран, да је
корупција ушла у све поре друштва, да је народ одлучио да прекине владавину породице
Ђукановић. Ја сам јако срећан што је та моја борба и све што сам радио са политичким
партијама које су се бориле против Ђукановића, што сад имамо први пут једну слободно
формирану демократску већину у Црној Гори. Мислим да би овај резултат био још много
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већи да су услови за изборе били слободнији", каже Кнежевић.

  

Како је рекао, "мисли да су медији српски доста подржавали црногорску опозицију".

  

"Мислим да се званична политика није мешала, осим што је помагала српску заједницу и
културне установе у Црној Гори. Мислим да то нису ни скривали, него су говорили о
финансијској помоћи која је стизала из Београда за српску заједницу. Не видим ту ништа
спорно, ако се неко бори за права своје заједнице у другој држави. Директно мешање
нисам видео од стране Србије, ако то није ишло неким другим каналима, који се званично
нису могли видети", каже Кнежевић.

  

Говорећи о формирању власти у Црној Гори, каже да има интензивне информације са
терена и да "не иде баш онако како су замислили".

  

"Мислим да јасну поруку треба да упутим политичким чиниоцима у Црној Гори, воља
народа мора да се испоштује. Сигурно ту неки формални и неформални кругови желе да
заузму своју позицију и да сектор безбедности има неки утицај, сигурно ће Мило
Ђукановић покушати да сачува своје богатство", тврди Кнежевић.

  

Црна Гора, истиче, сваким даном све више иде у дубљу кризу.

  

"Политичари који су добили већину у парламенту морају да буду стварно одговорни и
морају да одговоре народу, народ нема нерава да чека да се њихове свађе и њихови
договори развлаче, јер је земља остављена у правом хаосу", каже он, додајући да се
"више плаши игре од стране Ђукановића".

  

Додаје да је парламентарна већина "јасно предложила парламенту Здравка
Кривокапића за мандатара".

  

"Мислим да је немогуће да Ђукановић остане на власти. Ја сам рекао у неким ранијим
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најавама и објавама да кад ја дођем, да један од нас двојице мора ићи у затвор. Црна
Гора је заробљена, моји адвокати су дали предлог да се отвори анкетни одбор и да се
испитају криминалне радне Мила Ђукановића. Предстоји велика борба, ако се формира
влада, око судства и тужилаштва и око тога да се Ђукановић процесуира. Ако не буде
могао одмах, онда да се формира анкетни одбор, да се саслуша у парламенту", каже.

  

Према његовим речима, "опозиција Црне Горе нема административне капацитете".

  

"И те кадрове који могу у садашњем саставу да воде државу и да је доведу до тога да
све може да функционише. Ја очекујем да ће они ангажовати неке експерте или неке
људе из ДПС који нису били у врху режима. Ако знате да је Црна Гора једна од црних
рупа у транзиту и цигара и наркотика и да то стоји у извештајима међународних
организација, ја сам порадио да нека помоћ дође, посебно у сектору безбедности, да би
се демонтирао криминални систем и та власт. Без велике помоћи из иностранства и
људи, експерата, овај садашњи састав из опозиције не би то могао да приведе крају.
Најважније је да се ти токови новца прекину, нудим моју експертизу, посебно из области
финансија", рекао је Кнежевић.

  

"Ђукановић у свакој великој инвестицији која се десила у Црној Гори"

  

Како је рекао, "када су почели лажни притисци, ухапшено је шест возача, под оптужбом
да су мењали новац за ДФ".

  

"Звао ме је Специјални тужилац Катнић, рекао сам му да нисам то радио, да сам радио
за неке наше другове, у том моменту нисам хтео до краја да кажем за кога сам то радио.
Рекао сам да се ничега не плашим, био сам доста оштар према Катнићу. Док сам ја био у
болници, они су ухапсили возаче, направили од тога циркус и то је почело да се
одмотава, онда сам ја рекао да тај новац није мењан за Демократски фронт, него за
ДПС, они су наставили да игноришу те информације, кад више нисам имао куд, одлучио
сам да напустим земљу", испричао је Кнежевић.

  

Истакао је да "нема чега да се стиди и да нема проблем да се појави пред било којим
судом".
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"Вратићу се у Црну Гору, моји правни тимови већ траже да се појавим као сведок у
анкетном одбору и сад ће бити дат захтев ми суд скине међународну потерницу. Ниједан
доказ нису могли да доставе Интерполу, он је скинуо три потернице против мене, и то их
је скинуо у јеку кампање у августу, што је била јасна порука Ђукановићу од међународне
заједнице", каже Кнежевић.

  

Како је рекао, "нашли су инвеститоре, људе који хоће да откупе сву њихову имовину и
све што је у Црној Гори блокирано".

  

"Што нам указује да ми правно стојимо доста добро. Највероватније ћу ја продати та
потраживања што имам од Црне Горе једном инвестиционом фонду, доста ми је
клијената који су изгубили паре у Атлас банци помагало током овог периода", каже он.

  

Каже да је "Ђукановић у свакој великој инвестицији која се десила у Црној Гори".

  
  

"Нећу стајати у обрачуну с Ђукановићем, док не оде у затвор или напусти земљу"

    

"Појављује се као тајни партнер у свим тим инвестицијама. Мислим да Мило Ђукановић
сваке године између 100 и 150 милиона узме само од рекета у Црној Гори за разне
стране инвеститоре и домаће инвеститоре и оне који се баве шверцом", тврди Кнежевић.

  

Како је рекао, "већ су направили истраге рачуна Ђукановића у иностранству".

  

"Да је доста тих пара враћано назад у Црну Гору, кроз разне инвестиције, разне
пројекте, иза њих стоје он и његова породица. Ако видите какав је животни стил Мила
Ђукановића, где проводи годишње одморе и које сатове носи, колико месечно троши на
путовања, луксуз, раксош, јасно вам је да то може само човек који има огромне приходе
и који је јако богат. Што се мене тиче, ја сам спремио доста доказа, нећу стајати у
обрачуну с Ђукановићем, док не оде у затвор или напусти земљу", каже Кнежевић.
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Мишљења је да ће нова власт направити некорумпирани тужилачко-судски састав.

  

"Који ће под новим условима да истражи послове Мила Ђукановића. Ако нова власт буде
имала снаге да спроведе реформе у судству и тужилаштву до краја", каже Кнежевић.

  

О томе што је раније говорио, да је у више наврата спонзорисао ДПС и тако помагао
Ђукановићу да остане на власти, Кнежевић каже:

  

"То је све тачно, али радити бизнис на Балкану без спонзорисања владајуће партије није
могуће. То што се у Црној Гори дешавало, сваки бизнисмен мора да спонзорише или
директно Ђукановића или ДПС, видећемо кад се формира нова власт, када почну ти
људи да износе у јавност кога су све спонзорисали и коме су све морали да плаћају",
каже.

  

"У Црној Гори је било нормално да се Ђукановићу плаћа рекет, он је то поставио као
правило", рекао је.

  

Власт се, каже, одржавала на тој корупцији.

  

"И на том паралелном систему далеко од очију јавности... Видели сте и на снимку, тај
новац који сам дао градоначелнику Подгорице, требало је да оде за Мила Ђукановића,
они су мене оптужили да сам ја вођа криминалне групе а да је Славољуб Слијепчевић
само члан, што је невероватно. Ја као узбуњивач, који је јавно изложио доказе да се
утврди како функционише систем, сам првооптужени као вођа криминалне групе", казао
је саговорник Н1.

  
  

У Црној Гори је било нормално да се Ђукановићу плаћа рекет, он је то поставио као
правило
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О томе да ли је тачно да је током истраге у његовој кући пронађена књижица у којој је
било забележено коме је све давао новац, Кнежевић каже да је то лажна књижица.

  

"Не, није истина, то су лажну књизицу навели, ја бих волео да постоје књижица... она је
наводно од возача, као да је он писао по мојим налозима... Преко те свеске су
покушавали једну од кривичних пријава, чак је и специјални тужилац доносио у једну
емисију... Ја се не плашим због тога што сам радио, ја сам све изнео у јавност, спреман
сам да одговарам за то...Мислим да сам доста и допринео да се режим Мила
Ђукановића данас нађе ту где јесте", нагласио је Кнежевић.

  

  

"Пријатељски саветујем Ђукановићу да седне у авион и напусти земљу"

  

На питање да ли је помагао и опозицију током последњих избора, каже да - финансијски
није.

  

"Помагао сам им за међународне конктаке, за међународни ПР, за текстове
објављивање у иностранству, а у Црној Гори нисам... Нисам био у сјајној финансијској
ситуацији. Важно ми је било да се чују сви опозициони лидери, да се пошаље слика о
режиму Мила Ђукановића", рекао је Кнежевић.

  

На питање има ли евиденцију колико је пара током свих тих година давао Ђукановићу и
његовој странци, Кнежевић каже да не зна тачно, али да се износ броју у милионима.

  

"То су милионски износи, не знам тачно...Евиденцију сам водио на различитим местима",
додаје.
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Кнежевић каже и да је Ђукановићу боље да напусти земљу што пре.

  

"Јер свако његово остајање у Црној Гори је јако ризично за њега и његову фамилију, све
ће морати да угледа светлост дана, тако да му ја пријатељски саветујем да седне у
авион и да напусти земљу... Да оде на ону дестинацију која ће да му омогући да не буде
изручен Црној Гори", казао је.

  

(Н1)
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