
Синиша Мали: КРИК-у понестало идеја о мени, па су прешли на мог брата
уторак, 23 јул 2019 20:52

Дан пошто су новинари КРИК-а објавили истраживачки текст у ком се наводи да је
рођени брат Синише Малог пет година возио "ауди" и користио стан фирме "Миленијум
тим", ангажоване на бројним државним пројектима, КРИК је на мети таблоида. Огласио
се и министар који каже да су новинари КРИК-а са њега прешли на његовог брата,
братаницу и њену мајку.

  

  

Тим новинара КРИК-а месецима је истраживао, да би у најновијем тексту јавности у
Србији открили да је фирма "Миленијум тим", која ради на више државних пројеката, али
и на пројекту "Београд на води", уступила и кола и стан брату министра финансија.

  

КРИК наводи да Предраг Мали већ пет година вози "ауди" у власништву фирми српских
бизнисмена Ивана Бошњака и Стојана Вујка, а све на основу полицијског запсника из
децембра 2014. до ког су дошли. Истим колима је, тврде, три месеца раније Предраг
Мали возио свог пријатеља Андреја Вучића, брата председника Србије, у дану
одржавања Параде поноса, када их је претукла група жандарма.
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"Ми смо дошли до полицијског записника, то је записник из демебра 2014. када је
полиција зауставила Предрага Малог док је возио у пијаном стању ауди, проверавала и
радила алкотест и у том записнику стоји јасно да је он возач. Аутомобил који је возио и
на пољу где треба да се упише ко је власник аутомобила стоји јасно 'Миленијум тим доо'",
рекла је гостујући у Новом дану Драгана Пећо, новинарка КРИК-а.

  

А само дан пошто је текст објављен, КРИК се нашао на мети таблоида, који преносе да је
новинар КРИК-а пратио невенчану супругу Предрага Малог. КРИК је такве наводе
демантовао речима да особа која се види на снимцима сигурносних камера, а које коисте
таблоиди, није њихов ни сарадник ни новинар.

  

Из КРИКА-а додају и да је председник Вучић још пре месец дана најавио да ће они
писати о брату Синише Малог, што, кажу, наводи на сумњу да су праћени.

  

"Пре месец дана, председник Александар Вучић је био гост на Пинку и тада је рекао да
како постоји напад који се спрема на њега, како имате тај КРИК и рекао је: "Ја имам
брата, Синиша Мали има брата, па шта?" Тако да је он у том моменту изговарао неке
ствари о којима смо ми разговарали у канцеларији, јер смо завршавали истраживање.
Што доводи у сумњу да нас они и даље слушају и прате…", каже Пећо.

  

О целом случају огласио се и министар финансија.

  

"Новинарима КРИК-а није било довољно што нападају мене већ годинама уназад и
измишљају ми разне афере, него су сад прешли и на мог брата, моју братаницу Уну и
њену мајку. Ћутао сам када су мене нападали, али не могу да ћутим сада када нападају
мог рођеног брата и његову породицу. Вероватно им је понестало идеја, па немају шта
више да кажу о мени, те су прешли на моје најближе, који сад треба да испаштају, иако
немају никакве везе са политиком", рекао је Мали.

  

Стручњаци који се баве борбом против корупције сматрају да је сумња очигледна и да
истраживање даје основ за даље испитивање надлежних органа.
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"Овај сада случај указује на сумњу на нешто што се зове трговина утицајем. Ако је то
брат министра и ако тај брат користи, између осталог, аутомобил једне фирме која има
доста удела у пословима који су везани за буџетска средства - приватници нек раде шта
год хоће, могу да поклањају, али и тада се може видети да ли у тим приватним односима
се дотиче јавни интерес. У овом случају сумња је очигледна", рекао је за Н1 Чедомир
Чупић, професор на Факултету политичких наука.

  

Немања Ненадић из Транспарентности Србија истиче да српски закони нису лоши, али
нам је зато систем антикорупције "избушен".

  

"Конкретно, ми имамо правила о јавности рада и о надметању приликом додељивања
значајних радова. Међутим, имамо ситуацију да се ти послови закључују не на основу
закона, већ на основу међудржавних споразума или некаквих леx специалиса", казао је
Ненадић.

  

А систем борбе против корупције мањкав је, закључује Ненадић, и због недовољне
активности тужилаца који не испитују сумње које се могу повезати са текстовима
истраживачких новинара.

  

(Н1)

  

Видети још:  Коруптивне везе - "Миленијум тим" уступио ауди и стан брату Синише
Малог

  

  

КРИК: Таблоиди лажно оптужили наше новинаре монтирајући снимак, редакција
добила претње
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http://www.nspm.rs/prenosimo/koruptivne-veze-milenijum-tim-ustupio-audi-i-stan-bratu-sinise-malog.html
http://www.nspm.rs/prenosimo/koruptivne-veze-milenijum-tim-ustupio-audi-i-stan-bratu-sinise-malog.html
http://www.nspm.rs/hronika/krik-tabloidi-lazno-optuzili-nase-novinare-montirajuci-snimak-redakcija-dobila-pretnje.html
http://www.nspm.rs/hronika/krik-tabloidi-lazno-optuzili-nase-novinare-montirajuci-snimak-redakcija-dobila-pretnje.html
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