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15. април 2011. године 

Савет одговорио премијеру 
  

 
Савет за борбу против корупције доставио је премијеру Мирку Цветковићу одговор на 
допис који је 31. марта ове године Савету упућен из његовог кабинета, а у вези са 
писмом у којем је Милан Беко од Владе Србије затражио заштиту од Савета. Одговор 
преносимо у целости:   

 
Поштовани председниче Владе,    

 
Примили смо Ваше писмо у коме тражите да се изјаснимо и доставимо одговор на 
наводе из дописа Милана Бека.     

 
Изненађени смо чињеницом да реагујете на допис појединца, када, у исто време, не 
реагујете на наше извештаје, а ни на дописе хиљаду преварених акционара Луке 
Београд. Ценећи Ваш став да извршна власт не треба да се меша у рад судова, што 
сте потврдили непружањем подршке Савету за борбу против корупције, изражавамо 
чуђење што тражите наше изјашњење поводом дописа једног од најконтроверзнијих 
"пословних људи" транзиционе Србије, који очигледно тражи Ваш притисак на "суд, 
тужилаштво или друге органе".    

  
Као што Вам је на основу наших извештаја познато, име овог човека незаобилазно је у 
свим крупнијим аферама. Да Вас подсетимо само на спорне куповине акција "Књаза 
Милоша", "Ц-Маркета", "Луке Београд", "Новости". У свим тим случајевима веома 
вредну имовину наших предузећа приграбиле су фантомске фирме без икаквог 
капитала и са непознатом власничком структуром.   

 
Иста особа и предузеће Лука Београд покренули су досад већи број тужби и кривичних 
пријава против Савета за борбу против корупције и председнице тог тела. Те пријаве и 
тужбе узимају се у разматрање невиђеном брзином, за разлику од тужби преварених 
акционара, запослених или страних инвеститора, које не мрдају даље од 
преткривичног поступка.    

 
Господине председниче Владе, борба против корупције морала би постати приоритет 
владе која жели прикључење државе ЕУ. У то Вас свакодневно уверавају не само 
документи Европске комисије, већ и високи гости из земаља Уније. На том путу 
свакако неће бити позитивно оцењена чињеница да у земљи постоје појединци који су 
изнад закона, од чије воље зависи да ли ће неко страно предузеће добити грађевинску 
дозволу, да ли ће неком инвеститору бити дозвољено да купи акције и по којој цени, 
да ли ће одлука неког регулаторног тела превагнути на једну или другу страну. Савет 
за борбу против корупције прикупио је о томе значајну документацију и искључиво од 
политичке воље зависи да ли ће она бити искоришћена за добробит целе заједнице. 
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У нади да ћете показати више заинтересованости за борбу против корупције, срдачно 
Вас поздрављамо.                                                               

 
У име Савета за борбу против корупције,    

 
Председник 

Верица Бараћ 
  

Преузето са: www.antikorupcija-savet.gov.rs 
 


