
  

                                             Л УКА БЕОГРАД  

                                    САОПШТЕЊЕ 

ПОВОДОМ  НЕИСТИНИТИХ  ИЗЈАВА  ГОСПОЂЕ  ВЕРИЦЕ  БАРАЋ  У  МЕДИЈИМА 

испунила све законске услове да путем јавне понуде за преузимање 

акција откупи акције Луке Београд што је и учинила. Даље, поменути износ 

није стање на рачуну предузећа Worldfin, већ је износ основног капитала. 

Поређења ради, минимални износ оснивачког капитала у Србији је 500 

евра, дакле 62 пута мање. Побркати износ основног капитала са стањем 

на рачуну једне фирме говори о елементарном непознавању материје о 

којој председница Савета госпођа Верица Бараћ нетачно обавештава 

јавност. Оснивачки капитал није ни у каквој вези са финансијским 

капацитетом тог предузећа. Финансијски капацитет предузећа зависи пре 

свега од пословног плана, пословног кредибилитета оснивача и 

спремности банака да финансирањем про-јеката прате његове пословне 

планове; 

3. Председница Савета Госпођа Верица Бараћ је неистинито и злонамерно 

обавестила јавност Србије „да фирма Worldfin није дала банкарску гаран- 

цију за сврху обезбеђења средстава за куповину акција Луке Београд већ 

да је то учинила нека трећа фирма": 

■ По важећим законима у Републици Србији, гаранцију за посао купо-вине 

акција путем јавне понуде за преузимање Централном регистру хартија од 

вредности може дати једино „трећа" фирма тј. увек и само члан 

Централног регистра хартија од вредности. To је у овом случају била 

овлашћена брокерска кућа M&V Investment која је иначе стални члан 

Централног регистра хартија од вредности Републике Србије. 

4. Председница Света госпођа Верица Бараћ неистинито и злонамерно ја- 

вно износи и тврди да је „отворено питање чијим новцем је то (куповина 

акција Луке Београд) плаћено": 

■ Јавност је више пута до сада обавештена како од стране Луке Београд, 

тако и од компаније Worldfin, да је предузеће Worldfin средства за 

куповину акција као и банкарску гаранцију обезбедило преко Hypo Alpe-

Adria банке; 

5. Нетачне су, неистините и злонамерне тврдње Савета за борбу против ко- 

рупције „да је у поступку куповине акција ЛУКЕ „БЕОГРАД" путем јавне 

понуде за преузимање повређен закон, као и да су бивши акционари ЛУКЕ 

„БЕОГРАД" претрпели штету": 

■ У поступку куповине акција Луке Београд путем јавне понуде за пре-

узимање није повређен нити један законски пропис који је тада био на 

снази; 

■ Савет за борбу против корупције и његова председница годпођа Верица 

Бараћ пропуштају да обавесте јавност у Србији да је јавна понуда за 

куповину акција ЛУКЕ „БЕОГРАД" била објављена у средствима јавног 

информисања Србије, односно државне заједнице СЦГ. У року трајања 

понуде за преузимање (21 дан) сва заинтересо-вана правна или физичка 

лица су могла да дају друге, боље или лошије понуде. Предузеће Worldfin 

понудило је 800 динара по акцији што је скоро дупло више од тадашњег 

законског минимума који је износио 497 динара по акцији. До истека 

трајања понуде нико се није јавио са контра понудом. Сваки акционар је 

самостално, а уз савете професионалног берзанског стручњака - брокера 

кога је сам одабрао, доносио одлуку да ли жели да прода своје акције или 

не, по понуђеној цени. Својом одлуком том приликом акције није продало 

преко 800 акционара који су и данас акционари Луке Београд. 

6. Нетачне су, неистините и злонамерне тврдње председнице Савета го- 

спође Верице Бараћ „да Београд остаје без луке": 

■ Неистинити су наводи председнице Савета госпође Верице Бараћ да 

предузеће Лука Београд своју делатност гаси. Лука Београд своју делатност 

наставља да обавља као и до сада, с том разликом што су данас 

инфраструктурни објекти и опрема у знатно бољем стању Hero када је била 

друштвено предузеће. Лука је у могућности да пружи све врсте лучких 

услуга које њени комитенти захтевају и који су у свему у складу са 

Европским стандардима. 

Све rope наведено су чињенице које се лако могу проверити и за које постоје 

докази. 

У циљу истинитог информисања јавности, малих акционара, пословних партнера и 

банака Лука Београд одлучила је да овим путем укаже на следеће чињенице: 

„Извештај о концентрацији власништва у предузећу Лука Београд" сачињен је од 

стране Савета за борбу против корупције и објављен на web сајту овог Владиног 

тела у марту 2008. године. 

Како током израде Извештаја Савет није извршавао проверу прикупљених и 

анализираних података код саме Луке Београд и/или њених акционара, покушали 

смо да своје примедбе на Извештај изнесемо Савету у више наврата. Састанци су 

били иницирани како од стране Луке Београд тако и од стране њених 889 малих 

акционара. Ни једном приликом Савет није показао интерес за понуђени састанак. 

Априла 2008. поднели смо тужбу ради уклањања Извештаја са званичног web сајта 

Владе Републике Србије то јест њеног органа, Савета за борбу против корупције, а 

због нестручних и злонамерних квалификација изнетих у Извештају. Те изјаве су 

нам нанеле и наносе штету, нарушавају пословни углед и ограничавају пословне 

активности. До данас поступак по овој тужби није започео. 

Током две последње године покретали смо неколико кривичних поступака између 

осталог против госпође Верице Бараћ, председнице Савета за борбу против 

корупције, и господина Милића Миловановића, члана Савета за борбу против 

корупције, као и против НН лица због основане сумље да су злоупотребили 

службени положај, фалсификовали исправу и повредили тајност поступка о чему до 

сада јавност нисмо обавештавали. 

У међувремену, председница Савета у својству државног службеника и ста-решине 

државног органа Владе Републике Србије, преузела је активну улогу на трибинама 

које организују бивши мали акционари Луке Београд, јасно се опредељујући тиме 

само за једну страну. Таквим поступањем се јавно даје привид државне подршке и 

легитимитета њиховим захтевима, упркос чињеници да се тим поводом води 

судски спор између Луке Београд и бивших малих акционара и да госпођа Верица 

Бараћ у службеном својству то никако не би смела да ради. 

Савет је Извештај доставио тужилаштву, јавно захтевајући да се покрене поступак 

по службеној дужности. Тужилаштво по тој достави Савета није пронашло елементе 

за покретање поступка што је евидентно изазвало огорчење Савета који, 

незадовољан одлуком тужилаштва, од тада јавно на њега врши притисак. 

Две године након објављивања Извештаја и достављања тужилаштву, Савет 

одлучује да поднесе кривичне пријаве против 17 особа и одмах затим излази у 

јавност, пропагира подношење кривичних пријава и при томе износи низ 

злонамерних и неистинитих тврдњи. 

Посебно желимо да укажемо на следеће: 

1. Неистинита је и злонамерна тврдња председнице Савета госпође Верице 

Бараћ да је: „предузеће Worldfin фантомска фирма". 

■ Worldfin S.A Luxembourg је предузеће законито регистровано и упи-сано у 

одговарајући регистар државе Луксембург, сталне чланице Европске Уније 

и то од њеног оснивања, о чему сведочи Сертификат о регистрацији овог 

предузећа; 

■ Контрола пословања овог предузећа врши се по строгим прописи-ма 

Европске Уније, која подразумева и ригорозну контролу порекла новца, 

која се спроводи у свим државама чланицама Европске Уније; 

■ Од оснивања па до данас, предузеће Worldfin сачињава годишње 

финансијске извештаје и поседује извештаје ревизорске комисије о 

исправности свог пословања које врши надлежни орган државе 

Луксембург; 

2. Неистинита је и злонамерна изјава председнице Савета госпође Верице 

Бараћ „да ово предузеће није могло да се квалификује за откуп акција 

Луке Београд „јер је на свом рачуну имало 31.000. евра". 

■ Предузеће Worldfin је регистровано као холдинг компанија која је 


