
Говор поводом избора Синише Малог за министра финансија
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Ја ћу можда деловати за вас изненађујуће када кажем, ево, иако долазим из редова
опозиције, сматрам да је предлог за будућег министра финансија апсолутно на месту.
Дозволите да то образложим.

  

Почевши од облачења колеге Синише Малог, које ми се допада, јер има тај старомодни
стил, који ме неодољиво подсећа на филм „Кум“ Френсиса Форда Кополе, па до тога, да,
ево, по ко зна који пут на високе државне функције долазе људи који никакве везе са
Српском напредном странком немају.

  

Дакле, несумњива је способност, како господина Синише Малог тако и Ане Брнабић да
дођу на највише државне функције, мимо странке на власти, а да немају дана било
каквих политичких активности у тој странци. И ту се онда поставља једно за мене болно
питање - да ли је могуће да СНС нема ниједног свог кандидата из редова СНС за
министра финансија? Чиме се бави, рецимо, Економски савет СНС где има угледних и
озбиљних људи? Зар је могуће и да за шест година ви не можете да изнедрите ниједног
кадра из редова СНС, већ непрестано морате да посежете за људима из паралелног
система власти у Србији, људима који никада нису свој ауторитет проверили на
изборима, људима који долазе по приватним, а рекао бих и неким страним линијама, а
који свакако не долазе из редова СНС?
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  Дакле, ко би од присталица СНС и СПС гласао за вас да је знао да ће Ана Брнабић битипредседник Владе, а Синиша Мали министар финансија? Па ретко ко и од оних који сучланови СНС и СПС. Они су гласали за нешто друго, а добили су ово.  Оно што је овде врло занимљиво и карактеристично, јесте да се ви непрестано и ја вас утоме апсолутно подржавам, позивате на то да је неко упропастио државу Србију превашег доласка на власт. Ја се са тим слажем, да се разумемо. И, ево, ви већ пуних шестгодина поправљате то што је неко пре вас упропастио.  Међутим, има ту једна ситница, ко је био то пре вас? Да није био СПС са којим сте сада увласти? Да није био Александар Вулин са којим сте сада у власт? Да нисте и ви,оличени о Александру Вучићу 90-их били на власти и упропаштавали ову државу? Па,онда они који су били од 2000. године на овамо и који са вама седе у власти, као ДраганМарковић Палма, као Расим Љајић, јел су они упропастили беше ову државу, па ви садато поправљате? Чисто да грађани знају на кога тачно мислите кад кажете да су они превас упропастили.  Мислим да ви мислите и на одређене ваше садашње коалиционе партнере и у праву сте,потпуно сте у праву. Али, ту долазимо до најзанимљивијег дела приче, ваш кандидат заминистра финансија, господин Синиша Мали је симбол те власти против које се виборите. Он је симбол те пљачкашке власти после 5. октобра, која је уништила домаћупривреду, домаће банкарство и све оно што је био економски домаћи интерес државеСрбије.  Дакле, ако сте против жутог предузећа, како га називате, ако сте против те власти пре2012. године, па како човека који је симбол те власти, који је био помоћник министрапривреде 2001. године, који је био директор Центра за приватизацију унутар тогминистарства 2001. до 2003. године, данас предлажете, веровали или не, за шта? Заминистра за финансије. А, ево, фотографије из те 2001. године, Синиша Мали, МиркоЦветковић и Александар Влаховић, тада на челу Министарства привреде иприватизације у Србији. Оне пљачкашке приватизације коју ви са правом истичете овдесваки пут да је била гробар српске економије. Молим вас да објасните прво вашимчлановима, члановима СНС и СПС зашто гробаре српске економије данас бирате заминистре финансија?     Није ствар у томе, што се тиче лажних диплома и ту је господин Синиша Мали симболваше власти и треба да дође на овом месту, јер ако већ се фаворизују они са купљенимдипломама и докторатима који су плагирани, он је одличан кандидат.Значи и из тог углагледано, он заслужује да дође на то место.  Ја сам већ рекао и поновићу, наш председник Владе Ана Брнабић је данас овдеухваћена како говори неистину, да у време када је господин Синиша Мали био на челуЦентра за тендере и читавог тог процеса приватизације од 2001.до 2003. године, значикомплетно законодавство, пљачкашке приватизације, комплетна примена пљачкашкеприватизације је дело вашег будућег министра финансија.  Од председника Владе смо чули да он у то време није учествовао ни у каквојпроблематичној приватизацији. Онда се испоставило да је у то време приватизован„Сартид“, „Вечерње новости“, „Керамика“ Кањижа, „Југоремедија“ и друге спорнепљачкашке приватизације. Ко је то радио? Синиша Мали.  Следећи пут вас молим, када будете тражили одговорност оних који су уништилидржаву пре вас, да се јавите вашем будућем министру финансија.  Сада долазимо до следеће проблематике. Не бих се враћао на оних 300универзитетских професора који траже да се поништи докторат Синише Малог, на сведоказе који говоре о томе да ниједна комисија на нивоу универзитета никада нијеформирана да провери његов докторат, што је такође неистина, оно што је говорилапредседник Владе на ту тему, оно што је важно, господин Мали је заиста случај затендере, још из тог времена жутог предузећа, он је заправо изучио како се организујутендери за новогодишње расвете, како за јелке од 83.000 евра. Значи, он је дошаоприпремљен на функције на које сте га ви поставили.Он је изучио школу у време ДС, априменио у пракси у време СНС.  Он је симбол те симбиозе бившег и садашњег вашег режима.Он зато треба да дође наместо министра финансија, јер је то доказ онога што ми тврдимо, да се ништа у Србијиније променило и да они који су раније владали и уништавали, ево их, долазе поново,владају и уништавају. Зато подржавам његов избор, јер ће то да разоткрије ваше лажи усмислу да сте донели нешто ново и ви сте сада нешто променили, а исти кадрови који сууништили државу, сада су ваши кадрови.  

  Наравно, оно што је овде веома интересантно јесте када је господин Синиша Малиодговарао на питање од чега плаћа 60.000 евра годишње школарине своје деце и рекаода то финансирају одређени његови пријатељи из иностранства, што је легитимно,имате пријатеље они финансирају школарину ваше деце. Једино што нисте рекли ко сувам ти пријатељи. Па бих ја волео да поставим питање – да није један од тих пријатељаи Станко Суботић Цане, један од оснивача СНС, коме сте иначе били консултант уњеговој фирми „Футура плус“, ако се ја не варам, а ви потврдите да ли је то истина илиније? Да није можда Станко Суботић Цане, који је био гоњен кривично за шверццигарета у овој држави пре доласка на власт СНС, а по доласку СНС на власт напрасноослобођен тих оптужби, можда извор политичке моћи преко које ви долазите полако наодређене функције у овом друштву, прво градоначелника Београда, а сада министрафинансија, мимо СНС, која вас никада није предложила ни на једну функцију.  Да бих то доказао, ево најбољег примера. Једино што смо чули од председника Владекао аргумент да ви постанете министар финансија јесте ваш резултат у Београду. А јавам кажем – ви се стидите вашег градоначелника Београда, јер га нисте ставили чак нина прво место на локалној градској изборној листи за изборе у Београду и сада гаскидате са места градоначелника, јер да је он добро радио, па ви бисте га ваљдаоставили још један мандат, да заврши тај добар посао. Не, него сад ће он да оде са тогместа на друго место, јер је добро радио. Па што сте онда ставили јавне личности дрЗорана Радојичића и друге на чело те листе, кад сте имали тако врхунскогградоначелника? Па зато што сте се стидели Синише Малог и што сте се крили изајавних личности, иначе бисте назвали вашу локалну градску листу на изборима уБеограду Српска напредна странка – др Синиша Мали, а нешто нисам видео да сте јетако назвали, јер нити је доктор, нити га хвалите и поносите се њиме, него се кријетеиза јавних личности и наравно Александра Вучића.  Оно што је врло карактеристично у богатој биографији пљачкашких приватизацијабудућег министра финансија јесте једна од првих приватизација Фабрике вагона„Братство“ из Суботице, који је на један веома симпатичан начин у своје време продао,замислите коме, свом оцу. Онда је та фирма, после само неколико година, пропала, аони извукли новац, дали хипотеке на одређене потенцијале те фабрике и обогатили се,а вратили држави власништво над овом фабриком из Суботице и то је само једна одстотина неуспешних приватизација у Србији. Сада човек који са својим оцем није могаоуспешно да води једну фирму коју је приватизовао на крајње сумњив начин за време докје био саветник, односно директор у Агенцији за приватизацију, нама треба да будеминистар финансија, а фирму коју је приватизовао он и његова породица довео је достечаја, поништења приватизације и враћање у државно власништво, да држава видишта ће са тим. Ја се надам да неће тако и када престане да буде министар финансија данам врати државу Србију, да ми видимо шта ћемо са њом након његовог мандата.  Овде је наравно било пуно речи о разним занимљивим стварима када се тиче богатебиографије господина Синише Малог, о томе да је имао 45 банковних рачуна, да се одтога 17 води на његово име, а 21 на име његове супруге. Просто, за шта вам, господинебудући министре, треба 45 банкарских рачуна? Чиме се ви то, је ли, бавите? Е, то јеовако занимљива тема и о томе би могла да се каже која реч. Како сте, рецимо,15.новембра 2012. године уплатили 67.000 евра у кешу на свој рачун? Како је вашасупруга на свој банковни рачун положила 125.000 евра у готовини од 2006. до 2013.године, да никада нисте објаснили порекло ваше имовине, да никада нисте објаснилипорекло тога кеша? То је проблем државе Србије. Немамо закон о испитивању пореклaимовине политичара и тајкуна, који те обећали пре шест година и, ево, нема га.Зашто?Па зато што би први морао да буде Синиша Мали предмет испитивања порекла имовинеи овог кеша.  Наравно, већ смо чулу о офшор компанијама, о 24 стана у Бугарској, истина, нисмо чулио ова три стана у луксузном комплексу „Оаза“ у центру Београда. Можда председникВладе може да нам каже нешто о томе откуд господину Синиши Малом три луксузнастана у центру Београда. Вероватно од плате градоначелника од 100.000 динара,претпостављам, или је можда као ви уштедео у међувремену, па као ви купио стан одпола милиона евра на Дедињу, а плата вам само 100.000 динара, па ваљда враћатекредитну рату од 150.000 динара, од те плате од 100.000 динара.  Дакле, хајде једном коначно да утврдимо порекло имовине политичара, ево, ја први дабудем предмет тог закона, па онда сви остали. Значи, хајде да видимо одакле, бре, вамаполитичарима паре, одакле вама министрима паре, одакле вама толике стотине хиљадау кешу које ви полажете у банку или, као што је лепо објаснио господин Синиша Мали, даје то његова супруга наследила од оца, нашла готовину у некој фиоци и у породичнојзаоставштини. Па ко може да верује у те бајке, господине Мали? Ко може да верује у тебајке? Ви сте у своје време чак добили на поклон државно земљиште које је каснијеПривредни суд у Панчеву морао својом пресудом да врати држави, јер сте разниммалверзацијама присвојили 10 хектара државног пољопривредног земљишта и почелида производите на њему. Па чекајте, хајде сви да присвојимо државно пољопривредноземљиште, да почнемо да производимо на њему. Или то може само Синиша Мали ињегова породица у овој држави.  

  Кажу – тајкуни.То је, иначе, један од мени омиљених политичких делова програмаСНС.Каже председник Александар Вучић, у своје време – проблем у Србијипредстављају Мишковић и његови тајкуни.Онда на прослави 25 година Делте, почасноместо поред Мирослава Мишковића, јел препознајете ко је? Синиша Мали, будућиминистар финансија у Влади Републике Србије. Па чекајте, јесу ли проблем тајкуни иМишковић? Ја не разумем више.Или је Мишковић добар, чим шаљете Синишу Малог,вашег главног човека, да седи на почасном месту на прослави Делта холдинга? Или јеМишковић лош, па треба да заврши у затвору? Али, не може и једно и друго. Не можеМишковић да служи за рекламу Александру Вучићу и да се бори против тајкуна, а послетога да пошаље Синишу Малог на прославу 25 година Делта холдинга и да седи напочасном месту поред Мирослава Мишковића. Чекајте, људи, мало шизофренично,признаћете.  Дакле, оно што је овде проблем, проблем је што је и наш председник Владе уважена АнаБрнабић пословала са Синишом Малим, у своје време, чак су имали и заједничку фирмукоја је основана 2015. године, „Energy and Innovation“, са контроверзним београдскимадвокатом Игором Исаиловићем, најповерљивијим адвокатом Синише Малог који јеучествовао у свим његовим пословним активностима. Дакле, они не само да су школскидругови, Брнабић и Мали, они су имали и заједничке фирме из којих су се садаповлачили да би глумили да немају никакве везе и да ми не можемо онда да откријемопорекло њиховог кеша који они полажу у банке. Не можемо, зато што немамо закон оиспитивању порекла имовине, који ви нећете да донесете већ шест година. Али, било бизанимљиво да нам објасните те ваше пословне заједничке активности.  Или, рецимо, да нам објасните допринос Синише Малог, веровали или не, у десетинамауправних одбора у којима је он седео, а и данас седи, у десетинама управних одбора.  Пазите ово, Синиша Мали – председник Управног одбора у „Фијат аутомобили Србије“,председник Управног одбора у Комерцијалној банци, члан Управног одбора  Клиничког центра Србије, тренутно председник Надзорног одбора компаније „ЕрСрбија“. Господине Мали, па ви сте супермен.Ви толико имате времена да ви можете даводите оволике компаније, да будете свуда председник управног и надзорног одбора, дарадите приватно, да сте се обогатили. Да вам ја на крају објасним зашто сте се вивратили у Србију. Зато што у Србији може лакше да се краде него на Западу и неможете на Западу да се обогатите том брзином којом сте се обогатили у Србији. Затосте се ви вратили, а не зато што волите Србију. Ви волите паре које могу да се опљачкајуод овога народа и државе преко монопола оних који су на власти.  Немојте ми само причати о Београду и о вашим успесима у Београду. Ево, да вам јанаведем пример, 295 милиона динара из текуће буџетске резерве Владе РепубликеСрбије за извршавање обавеза Града Београда услед смањеног обима прихода буџета упрошлој години. Три пута сте добили паре од Владе, у октобру 110 милиона динара, удецембру 185 милиона динара, плус сте добили колико стотина новозапослених и коликованредне социјалне помоћи да бисте купили изборе у Граду Београду. Дакле, то су ваширезултати и са тим се ја слажем. Значи, ја у вашу способност да ви дођете на власт и даса власти износите новац из разних монополских и политичких шема и комбинација несумњам.  
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Говор поводом избора Синише Малог за министра финансија

Пише: Бошко Обрадовић
субота, 02 јун 2018 13:09

  Значи, из тог угла гледано, ви заиста треба да будете то што предлажу Вас. Али, заштови то треба да будете? То је оно завршно кључно питање. Ево, фотографије насловнестране хрватског недељника „Глобус“ са насловом „Синиша Мали Вучићев број један“.Наиме, интервју који је са вама радио познати хрватски публициста Дарко Худелист,када сте постали градоначелник 2014, а подсетићу шта је највећи од свих Срба,Александар Вучић, рекао о Дарку Худелисту: „Дарко Худелист није лажов, ДаркоХуделист је, за људе који не знају, најпознатији хрватски публициста“.  Е, у интервјуу том најпознатијем хрватском публицисти ви сте рекли једну генијалнуствар, да сте ви постали председник, тј. градоначелник Београда, захваљујући томе штовас је препоручио Андреј Вучић, брат Александра Вучића. Не СНС, не главни одбор,председништво СНС, него човек без функције. Зато, како сте ви у том интервјуу рекли,цитирам: „Ствар је у томе што су Вучићев рођени брат Андреј и мој млађи брат ПредрагПеђа најбољи пријатељи и ја сам им увек помагао.“Добро, одлично, значи ово је контрауслуга. Аха, значи, сад сам разумео поенту зашто сте ви кандидат за министрафинансија. Ви сте њима нешто помагали, па су они вама вратили тако што су васпоставили за градоначелника Београда и сада министра финансија. Можда бипредседник Владе, Ана Брнабић, могла нешто да каже о Предрагу Малом, боље него даја о томе говорим.  Оно што је закључак приче, ви долазите из паралелног центра моћи у овој држави, ви недолазите из политичког система. Вас предлаже брат председника државе и шаље васна одређене функције, чак не ни председник државе, него његов брат који је добар другса вашим братом. Па, су чак заједно добили батине од жандармерије на оној једној гејпаради на којој сте се појавили вас двоје заједно, као присталице промоције идеологијехомосексуализма у Србији.  Кључно питање за крај јесте – где је ваш програм? Како ћете да решите проблемоштећених радника у пљачкашким приватизацијама за које сте ви одговорни? Како ћетеда решите проблем банкарске пљачке и посебног кредита индексираних у швајцарскимфранцима? Како ћете да решите проблем да наше паре из буџета коначно иду домаћојпривреди и пољопривреди, а не страним инвеститорима. Хвала.
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