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Програмски директор „Транспарентност Србија” Немања Ненадић каже за КРИК да
је Никола Петровић прекршио закон тиме што Агенцији за спречавање корупције
није пријавио власништво над офшор фирмом „Arkshore International“ будући да је
у време када је постао власник ове офшор фирме био јавни функционер –
директор државне комапније „Електромрежа Србије”. Ненадић наводи и да је
непријављивање имовине кривично дело.

  

  

„Обавеза сваког јавног функционера, па и Николе Петровића као директора јавног
предузећа ‘Електромрежа Србије’ је да на почетку мандата пријави власништво и
имовину у фирмама, али и да допуни своје извештаје касније током вршења мандата”,
објаснио је Ненадић коментаришићи КРИК-ово откриће из пројекта „Пандорини папири”
о томе да је Петровић био власник офшор фирме на Британским Девичанским Острвима
и да је то сакрио од Агенције.
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Намерно изостављање података о имовини је кривично дело

    

Ненадић указује да је намерно изостављање података о имовини кривично дело, због
чега би требало да реагују надлежно тужилаштво и Агенција за спречавање корупције.

  

„Агенција би требало да отвори поступак по службеној дужности на основу ових
сазнања, а мораће то да учини ако им документи буду достављени”, објашњава он.

  

Ненадић објашњава и да људи који обављају јавну функцију имају различите мотиве за
отварање фирми у земљама у којима могу да сакрију власништво. Један од њих може да
буде управо избегавање пријављивања имовине и прихода надлежним институцијама.

  

„Када отварају такве фирме, вероватно рачунају на то да Агенција за спречавање
корупције уколико буде проверавала у потпуности извештај о имовини и приходима неће
имати могућност да приступи подацима о фирмама које су регистроване у офшор
зонама”, каже Ненадић.

  

Уколико пак такве фирме непосредно или посредно послују у Србији, разлог за њихово
отварање, може бити и скривање информација о пословима које тај функционер има са
државним органима и предузећима, додаје Ненадић. 

  

У случају Петровићеве офшор фирме за сада је познато само да је имала рачун у
Швајцарској. Пошто је Петровић тајно био власник ове компаније, уједно је сакрио себе и
као власника овог банковног рачуна.

  

Документа до којих је КРИК дошао откривају и да су Петровићеви адвокати из
швајцарске консултанстке фирме „Фидинам“ покушали да од агенције за оснивање
офшор фирме сакрију да је Петровић јавни функционер. То им, међутим, није пошло за
руком, те се Петровић у бази ове агенције водио као „клијент високог ризика“.
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Милица Љубичић

  

(КРИК)
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