
Савет за борбу против корупције: Нетачни Весићеви наводи, нисмо овлашћени да контролишемо било чије приходе, али овлашћени смо да се боримо против системске корупције
четвртак, 12 октобар 2017 17:09

Савет Владе Србије за борбу против корупције саопштио је да је у Извештају о
располагању непокретностима Града Београда, анализом расположиве документације
указао на неправилности у располагању непокретностима Града Београда, које за
последицу имају изузетно мале приходе за Београд.

  

  

Тачно је да Савет Владе Србије за борбу против корупције није овлашћено тело да
контролише било чије приходе, међутим овлашћен је да се бори против системске
корупције, наводи Савет поводом изјаве градског менаџера Горана Весића.

  

Нетачна је изјава господина Весића да је Савет у свом Извештају навео да су фирме
Пивеј инвест и Со-ло инвест имале дуговања 2013. године, наводи Савет.

  

Савет у Извештају није навео да су "нестала" потраживања из 2013. године, већ наводи
салда дуговања из 2014. и 2015. године добијених од Дирекције, не улазећи у актуелну
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политичку сцену, објашњава то тело.

  

Наводи господина Весића да подаци Дирекције за грађевинско земљиште достављени
Савету нису тачни, управо упућују да је неопходно усвојити препоруку Савета да
Буџетска инспекција и Државна ревизорска институција изврше контролу прихода од
располагања имовином од непокретности Града Београда, сматрају у Савету.

  Овим Извештајем, као и извештајима у претходних 16 година, Савет не спроводи
контролу већ у складу са саветодавном улогом предлаже Влади мере за превазилажење
уочених проблема, пише у саопштењу.   Савет се у свом Извештају управо борио против
системске корупције која настаје отуђењем, закупом, конверзијом, односно
располагањем непокретности у јавној својини. Савет сматра да се ради о системској
корупцији ако се располагање непокретности врши противно Закону о јавној својини,
прецизира се у саопштењу.   

(Фонет)

  

Видети још: Горан Весић: Извештај Савета за борбу против корупције о приходима
Београда је нетачан и паушалан
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