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Министар за иновације и технолошки развој и председник Српске народне партије
Ненад Поповић негирао је данас све што је Мрежа за истраживање криминала и
корупције - КРИК у оквиру пројекта "Рајски папири" писала о његовој имовини, рекавши
да то представља политички напад на њега због ставова о Русији.

  

  „То је политички напад на мене лично, на председника Србије Александра Вучића и
Владу Републике Србије која води суверену и независну политику. У папирима које су
објавили они говоре о томе како се ја залажем за одличне односе са Русијом, што је
истина. Ми желимо најбоље политичке и економске односе са Русијом, али и са ЕУ,
Америком и Кином“, навео је Поповић.   

Гостујући на Радио-телевизији Србије, Поповић је упитао какво је то истраживање које
се бави његовим „политичким ставовима“ и навео да је циљ КРИК-а јасан и да је та
мрежа „искључиво у функцији оних наручилаца њиховог извештаја који су из
иностранства“.

  

„То одговара онима који желе да будемо у НАТО пакту, који не желе да будемо
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независни као што јесмо, онима којима смета што смо купили руске авионе Мигове и који
желе да уведемо санкције Русији, и који желе да се одрекнемо Косова. Ми се Косова и
наше суверене политике одрећи нећемо“, рекао је Поповић.

  

У пројекту „Рајски папири“ који открива везе више од 120 светских политичара са офшор
компанијама, налази се и име министра Ненада Поповића, а документа откривају да
његови послови и имовина вреде најмање 75 милиона долара, док је њихова тржишна
вредност већа од 100 милиона. КРИК је учествовао у пројекту „Рајски папири“.

  

Поновио је да није тачно ништа што је КРИК навео, истичући да су изнели три тврдње
које су лажне, због чега ће их тужити и сву материјалну добит од тога поклонити деци
без родитељског старања.

  

КРИК је објавио да документа показују да се у Поповићевој мрежи офшор компанија
налазе оне регистроване на Кипру и Британским Девичанским Острвима, као и да има
фирме у Русији. Такодје, да некретнине поседује у најмање три земље – Србији, Црној
Гори и Русији.
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Он је рекао да нема ниједну једину компанију на Рајским острвима, да је друга лаж о
намери да је хтео да пренесе компаније у офшор зоне и да то није успело јер га је
адвокатска канцеларија која је то радила прогласила високо ризичним клијентом, а да је
трећа лаж да он има још офшор компанија.

  

„Све моје компаније су на данашњи дан регистроване искључиво у Европи и Русији“,
рекао је Поповић и додао да све што је зарадио зарадио је сам претходних 25 година
бавећи се бизнисом и да је апсолутно све пријављено Агенцији за борбру против
корупције.

  

Он је најавио и да ће тужити КРИК.

  

Новинари КРИК-а навели су да је Агенција за борбу против корупције против Поповића
покренула три поступка од којих су два још у току. Друго основно јавно тужилаштво
тренутно проверава кривичну пријаву поднету против њега због сумњи за злоупотребе
приликом приватизација.

  

Поповић је рекао и да колико зна у вези са њим не постоји ниједан процес Агенције за
борбу протви корупције, позивајући их да поново провере његов имовински статус и
порекло целе имовине.

  

„Подржавам и предлог Народне странке да се провери порекло моје имовине… Али
позивам њих и надлежне органе да провере порекло имовине њиховог председника
Вука Јеремића који је као министар купио стан од милион евра у најлепшем делу
Београда“, рекао је он и истакао да се залаже и за доношење закона о пореклу имовине.

  

(Бета)
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