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Пандорини папири открили су и да је Никола Петровић, у време док је био
директор државне фирме, био и власник офшор фирме на Британским
Девичанским Острвима. Ту фирму није пријавио Агенцији за спречавање корупције,
иако је по закону био дужан да то уради. Фирму је искористио да отвори рачун у
швајцарској банци, а како је његово власништво у фирми било сакривено, тако је
уједно сакрио и да је власник рачуна. Адвокат који му је у томе помагао, оснивач је
прорежимског портала Антидот.

  

  

Први пут у јавности појавио се на насловној страни Недељника пре тачно шест година
речима „Не волим политику. Не разумем политику. Не бавим се политиком“. Можда
Никола Петровић, иначе кум председника Вучића, не воли политику, али је био део ње.
Не само као члан СНС-а, већ као директор државне компаније Електромрежа Србије. У
то време, како је утврдио КРИК, пропустио је да Агенцији за спречавање корупције
пријави власништво над офшор компанијом, преко које је отворио рачун у Швајцарској.

  

„По закону сваки јавни функционер је дужан да пријави све што поседује, сву
имовину и све приходе. И то је кривично дело уколико не пријави имовину. Са
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друге стране закон предвиђа да за ово кривично дело постоји затворска казна до
пет година“, рекла је Бојана Јовановић из КРИК-а.

  

Пандорини папири показали су и да Петровићеви адвокати нису пријавили агенцији која
је регистровала његову офшор фирму да је он јавни функционер и политичко
експонирана особа. За то је, према писању КРИК-а, био задужен Џејмс Боузагло,
адвокат Станка Суботића у процесу за шверц дувана. Он је регистровао портал Антидот
2015. Чим се портал појавио, доводили су га у везу са Владимиром Бебом Поповићем.

  

Главни и одговорни уредник Антидота и сам је убрзо признао да је Поповић
помогао оснивање ове медијске мреже, уступајући им богату архивску грађу.
Уређивачка политика Антидота је таква да је по потреби објављивала неистине и
нападала новинаре, али и чланове невладиних организација и опозиционих
странака. Због чега су тужени. У поједним текстовима Антидот је бранио и Дарка
Шарића док му се судило за шверц кокаина.

  

Након што су медији открили да се Суботићеви адвокати налазе иза овог сајта, власник
је преко ноћи промењен, а са интернета убрзо су нестали сви текстови које је о
Антидоту објавио Вук Цвијић у Блицу. Швајцарац је на сајту адвокатске канцеларије у
којој ради, представљен као неко ко пере биографије својим клијентима, објашњава
новинарка КРИК-а.

  
  

У неким земљама покрећу се истраге о функционерима из Пандориних папира, међутим
реакције домаћих власти указују да Србија неће ићи тим путем

    

„Он је представљен као адвокат који по интернету проналази информације које клијенти
сматрају штетним за њих и за њихов бизнис и труди се да информације буду уклоњене
са интернета, са друге стране и лобира позитивно“, додала је Јовановић.

  

Пандорини папири очито су узнемирили власт, јер су јуче као по директиви прозвани и
непрозвани у Пандориним папирима почели да помињу неке непостојеће рачуне.
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„Ево ја сам апсолутно сигуран, сто посто сам сигуран да Александру Вучићу,
председнику ове државе, не могу да нађу ниједан тајни рачун било где. Ни у Србији ни
ван Србије“, рекао је уредник Информера Драган Ј. Вучићевић.

  

„Тема је а како ћемо, а где су рачуни Александра Вучића, којих наравно нема“, навео је
министар финансија Синиша Мали.

  

„Тражите где год хоћете, шта год хоћете. Немам паре. Немам рачуне. Не интересује ме
то“, каже председник Србије Александар Вучић.

  

У неким земљама покрећу се истраге о функционерима из Пандориних папира, међутим
реакције домаћих власти указују да Србија неће ићи тим путем.
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