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Душан Павловић је провео пет месеци на месту саветника министра привреде
(септембар 2013-јануар 2014). Пред крај 2013. године је почео да бележи важније
догађаје са намером да их преточи у књигу. На свом блогу је објавио један део књиге и
у њему се налази писмо које је бивши министар привреде Саша Радуловић упутио
Александру Вучићу.
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  Subject:Kako dalje  Date: Sun,17Nov 2013 23:26:17 +0100  From: Sasa Radulovic  To: Aleksandar Vucic  Доста је било овог циркуса. Молим те да ОДМАХ обуставиш кампању мог блаћења прекоДинкића и пуштањем клевета, полуинформација, подметањи и  неистина изнеименованих извора медијима.   И поред мојих много бројних захтева, ни једном нисмо сели да разговарамо. Потпунопогрешне економске мере су донете без икаквих консултација са мном.   Твој кабинет потпуно урушава институције система. То мора да престане. Не може твојкабинет да прави дилове са инвеститорима. Твоји саветници су потпуни дилетанти заовако озбиљне ствари.  

  Ако не желиш да вишеводим ресор привреде, смени ме. Немој да очекујеш да самподнесем оставку. Немој да ме блатиш по медијима. Повуци налог да се копа постечајевима у којима сам радио. Не можеш да ме уцениш. Смени ме ако хоћеш да твојкабинет, Синиша Мали и Динкић са свитом, воде економију и финансије, а да министрибуду само фикус.  Пола града већ зна да си хтео да ме смениш, па да си онда рекао да не можеш да месмениш, па да си сад кренуо да ме блатиш и да би да ме уцениш. Зашто ли причашљудима ово, па се шири по целом граду, стварно не разумем. Смени ме ако ти сметам.   Шта радиш са Динкићем не желим ни да спекулишем. Ако хоћеш његову политику, смениме. Са мном, не можеш да водиш његову политику ван институција система.   Сви послови са УАЕ изгледају као прање новца. Трагикомично је било „представљање“наводних пројеката од Мубадале па на даље. Осим Динкићевих људи и адвоката, никоније видео никога из УАЕ-а.  
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  Зашто се омета истрага у предметима СИЕПА и Вршачки виногради? Шта се чека сапредметом Национална штедионица кад је готов и чека реализацију?  Ако одлучиш да наставим да радим, твој кабинет мора да поштује институцијеминистарства. Институције које су у надлежности Министарства привреде су: АОФИ,Агенција за приватизацију, СИЕПА, АЛСУ, АПР и Фонд за развој. Или ја као министарводим ове институције, или више нисам министар. Ако не желиш да водим теинституције, смени ме.  СИЕПА се укида. То је корумпирана институција која се не може реформисати. До крајаседмице молим те да мој кандидат Владимир Миленковић прође кадровску комисију ибуде именован на влади. Његов задатак је да затвори СИЕПА. Такође треба одбитиоставку и разрешити Божидара Лаганина због злоупотребе службеног положаја.  (Блог Душана Павловића)   
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