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Пре два дана свечано је отворен још један шопинг центар у Београду – „Ада Мол“ преко
пута Аде Циганлије. Отварање није прошло без министра финансија Синише Малог,
политичара из врха власти познатог по мноштву коруптивних послова у које је укључен .
А шта је све заједничко Синиши Малом и овом тржном центру?

На месту где се данас налази овај шопинг центар некада је било предузеће „Минел
Динамо“. Пре петнаест година, то предузеће приватизовао је београдски архитекта
Бошко Урошевић. Како је раније открио КРИК, Синиша Мали могао је да плаћа и
подиже новац са банковног рачуна
архитекте Урошевића у „Теленор“ банци. Јавности до данас нису познати детаљи тих
трансакција.

Занимљиво је да „Теленор“ банка у Србији послује од септембра 2014. те је рачун
архитекте био отворен у време док је Мали био градоначелник.
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Грађани до данас од Малог нису чули по ком основу је располагао новцем са рачуна
архитекте. То је, међутим, био само један од 45 банковних рачуна које је контролисао
Мали.

Синишу Малог још нешто спаја са овим шопинг центром – његов инвеститор.

Тржни центар „Ада Мол“ изградила је међународна грађевинска компанија „ГТЦ“. Са
„ГТЦ“-ом је Мали, како је раније писао КРИК, пословно повезан.

Наиме, једна од офшор фирми Малог које је открио КРИК је и компанија „Алессио
Инвестмент“ са Британских Девичанских Острва. Сумња се да је Мали посредством ове
компаније био умешан у прање пола милиона евра . На њу је пребацио и власништво над
десет хектара државне земље код Вршца коју је његова породица
нелегално присвојила
.

Управо посредством „Алессио Инвестмент“, која је рачун отворила у швајцарској банци,
Мали је пословно сарађивао са „ГТЦ“-ом. Ова офшор фирма Малог, према
документацији коју је прикупио КРИК, имала је пет одсто власништва у „Реал естате
девелопментс“, ћерки фирми „ГТЦ“-а.

Офшор компанија „Алессио“ из власништва „Реал Естате Девелопментс“ изашла је у
новембру 2014 – када је Мали већ био на функцији градоначелника.

А док је био градоначелник, Мали је промовисао своје пословне партнере. Неколико пута
био је главни гост „ГТЦ“-а – полагао је камен темељац на њиховим градилиштима и секао
црвену траку при отварању њиховог пословног комплекса.

Компанија „ГТЦ“ је у новембру 2016. свечано прославила 15 година пословања у Србији и
то у Старом двору у којем је кабинет градоначелника. На свечаности која је том
приликом организована, Мали, тада градоначелник, хвалио је компанију „ГТЦ“ наводећи
то као „добар пример сарадње Града Београда са инвеститором“.
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Нови шопинг центар „Ада Мол“ овога пута пресецањем траке званично је отворио
актуелни градоначелник Београда Зоран Радојичић, али је, по свему судећи, главни гост
био неко други.

(КРИК)

Видети још: Зоран Радојичић отворио нови тржни центар у Београду – "Ада мол":
Данас имамо објекат који је такође симбол политике која се води у последњих шест
година
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