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 Министар финансија Синиша Мали гостујући на телевизији "Студио Б" рекао је да
кампања против њега не траје последњих месеци, већ годинама.

  

  "То није протеклих месеци, већ пет година. Кампања је кренула када сам постао
градоначелник Београда", рекао је Мали.   

Како каже, одлучио је да напише докторат на тему којом се већ академски бавио
годинама, а људи "којима је све полтика" одлучили су да нападну његову академску
каријеру.

  

Наводи да је магистрирао на Економском факултету, отишао у Америку као стипендиста,
у Србији добијао разне награде, а да је онда докторат био логичан наставак и то у
области којом се бавио 20 година, реструктурирање предузећа, повећање вредности.

  

Он је истакао да је у међувремену четири - пет комисија показало и доказало да
докторат није плагијат, да је рад прошао увид јавности, разне комисије и правну
процедуру.

  

"Када не могу да вам кажу ништа, онда крену политичким нападима на вас. Ја сам увек
полагао на образовање, ја сам магистрирао на Економском факултету, отишао сам у
Америку као стипендиста, у Србији добијао разне награде", рекао је.
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Како каже, можда је погрешио што на време није реаговао на такву кампању против
њега.

  
  

Када не могу да вам кажу ништа, онда крену политичким нападима на вас. Ја сам увек
полагао на образовање, ја сам магистрирао на Економском факултету, отишао сам у
Америку као стипендиста, у Србији добијао разне награде

    

"Мислио сам да ће цела процедура и људи који се тиме баве на крају тих пар стручних
комисија које су током 5 година потврдиле да то није плагијат, да ће то Универзитет и
прихватити", каже Мали, додајући да се онда појаве појединци из опозиције који су
рекли да ће бити проглашен за плагијат, или назови студенти.

  

"На крају по њима нема притиска на комисију, нема притиска на ректорат. Па шта је то
него притисак", указује Мали.

  

"Господо, сад заједно, написаћу још један докторат", рекао је Мали коментаришући
изјаве опозиције о његовом докторату.

  

На питање водитељке о софтверу који је професро Карапанџа желео да прода, а
Синиша Мали одбио да купи за Комерцијалну банку, рекао је: "Када бих много
коментарисао то, дао бих на важности тој особи".

  

"Ако неко покушавао да прода нешто што банци није одговарало. Кад то није прошло, ето
њега. Били су то огромни притисци. Драго ми је да људи виде одакле то иде.
Београдски универзитет се 5 година бави непостојећим захтевом написаном на твитеру",
наглашава Мали.

  

Он се осврнуо и на политику опозиције, а како каже то што опозиција ради није
политика, већ њено одсуство.
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"Они нека раде свој посао како га раде, а народ на крају даје своје мишљење и њихова
политика политика вешала на Теразијама, политика малтретирања венчаних кумова,
политика да улећете у РТС, политика да опкољавате председника где год да крене, то
није политика већ је недостатак политике. Ако шире ту мржњу нека је шире, ја хоћу да
ширим рад, хоћу да ширим будућност, неку причу око будућности", поручио је Мали.

  

Упитан да прокоментарише орден великомученика карловачких које је недавно добио од
цркве, због помоћи да се црква заврши, он позива оне који то коментаришу да и сами
помогну.

  

"Имао сам могућност, нашли смо неки новац да се заврши, мени је срце било пуно када се
отварала та црква", каже он и додаје: "Они су одмах нашли неку политику у томе".

  

"Господо, 'ајде ви мало помозите пут од Базиловаца до Лазаревца да се асфалтира",
рекао је Мали.

  

Он је у емисији говорио и о трчању, којим се бави у слободно време, и упоредио га са
својим послом. Како каже - циљ да сваки наредни пут, ако је могуће, буде бољи.

  

Министар је одговорио да је до сада истрчао 2 маратона, велику енергију добија од деце
и ближњих, а гледаоцима је открио да и јако упоран, те да увек у свему има зацртан циљ
коме тежи.

  

На питање како започиње дан, каже да прво прочита вести.

  

"Прво прочитам вести, и то не само у Србији, већ и у Кини, Америци, Енглеској, јер то
одређује шта ћете данас да радите. Ако су деца код мене, доручак и школа, ако нису код
мене, одмах на посао. Ту нема даље плана. Велика динамичност, велика одговорност,
али то је пут који сам изабрао, и видим резултате свуда. За то живим за то радим", рекао
је.
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На питање зашто је остао у Србији каже: "Ја нисам остао у Србији, ја сам се вратио у
Србију" и додао да се 2001. године вратио.

  

"Врато сам се зато што сам веровао у оно што сам видим у Србији", нагласио је.

  

Он је у емисији говорио где је све радио пре него што се вратио.

  

"Један од пројеката на ком сам радио је Шкода Ауто, када је Чешка продавала Шкоду ја
сам добио процену вредности, добио сам тај пројекат" и додао: "То је једна од
референце коју сам искористио у свом докторату, за који кажу је плагијат".

  

"Рад, резултати рада, да ли су грађани задовољни или не, само је то важно", рекао је
Синиша мали за крај емисије.

  

(Б92)
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