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Адвокати градоначелника Зрењанина Горана Кнежевића објавили су у уторак нови део  
његовог исказа пред истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у Београду, 
 у коме је Кнежевић објаснио порекло новца (77.200 евра у Зрењанину и 160.700 евра   у
Новом Саду) пронађеног у сефовима закупљеним у Војвођанској банци на његово име.   

Кнежевић је рекао да средства која странка добија из буџета нису довољна, па се  
локални одбори сналазе прилозима и донацијама чланова и симпатизера странке. По  
његовим речима, тако прикупљена средства се користе за накнаде запосленима,
режијске   и трошкове одржавања просторија градског и месних одбора, изборне
штабове, кандидате   на изборима, медије, промоције... 

Тај новац се користи за трошкове превоза, телефоне,   картице, бине, озвучења,
спотове, обилазак терена, репрезентацију, плаћање физичких   послова и слично.
Кнежевић је даље навео да су у Зрењанину за финансирање странке,   осим њега као
највишег функционера у локалној самоуправи, били задужени још и Братислав   Томић,
као председник Градског одбора, Предраг Гргић, као члан Извршног одбора странке   и
др Милош Ковачевић, директор странке у Зрењанину.

 Исти принцип је постојао и у   Покрајинском одбору Демократске странке у Новом Саду
изјавио је Кнежевић. А, по   његовој тврдњи, највећи извор финансирања су Нафтна
индустрија Србије и Фонд за капитална улагања Војводине. - О томе се није   много
причало међу члановима, него смо према тренутној ситуацији финансирали одређене  
активности - рекао је пред истражним судијом Кнежевић - Према мојим сазнањима
постоји   још један сеф у Зрењанину за мање прилоге - на име др Милоша Ковачевића. 

Милош Ковачевић,   један од чувара новца ДС, обавља функцију директора ГО ДС у
Зрењанину. Заопослен   је као лекар специјалиста пулмолог у овдашњој болници за
плућне болести "Др Васа   Савић". У свом исказу Кнежевић тврди и да је о стању новца
у сефу на његово име   водио евиденцију. Постоји списак свих уплата и исплата, али да
већина донатора инсистира   на анонимности, због чега им се и не издају никакве
признанице о уплати. Закон о   финансирању странака, иначе, забрањује анонимне
донације. Забрањују се, такође,   донације од јавних установа и предузећа, као и
установа и предузећа са учешћем државног   капитала. 

Изборне кампање, према том закону, финансирају се искључиво са наменског   рачуна. 
Један од финансијера зрењанинског ДС је Фонд за капитална улагања АП Војводине.  
На његовом челу је Бојан Пајтић, председник ДС за Војводину. У НИС у уторак су
„Новостима“   кратко рекли да не желе да коментаришу изјаву Кнежевића пред судијом.

Потпаролка ДС Јелена Триван изјавила је да не зна "ништа о истинитости и тачности"  
исказа Горана Кнежевића истражном судији о нелегалном финансирању ДС-а. - Не
знам   ништа ни о истинитости, ни о тачности тог исказа, али знам да се ДС финансира
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на   легалан и транспарентан начин као институција - казала је Триванова.
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