
Брат државног секретара ухапшен у службеном возилу Министартва рада због сумње да је диловао дрогу; Александар Јаблановић: Прихватам одговорност и подносим оставку
четвртак, 26 јануар 2017 12:15

Државни секретар у Министарству за рад, борачка и социјална питања, Александар
Јаблановић, поднео је неопозиву оставку, а како је саопштио на то се одлучио након што
су се у јавности појавиле информације о хапшењу његовог брата Марка Јаблановића
који се у тренутку привођења налазио у службеном возилу Министарства рада.
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  У саопштењу достављеном медијима, Јаблановић је навео да "зарад своје части и частисвојих сарадника" на себе прихвата пуну одговорност зато што је дозволио да се тогадана у службеном возилу превезу његов брат са супругом, али да "никако не прихваталажне оптужбе" да је у службеном возилу начињено кривични дело и продавана дрога.    - Мој министар Александар Вулин и наш тим водили су и водиће Министарство за радбоље него ико пре њих. Ја као део тог тима не желим ниједног тренутка да будем терет,макар и оптужбе које су изнете на мој рачун биле и лажне, а на суду ћу доказати да то ијесу - навео је Јаблановић.    Он је истакао да је "као мали део Владе Србије сам дао свој труд да наша земља исистем буду бољи и праведнији" и да ће то радити и убудуће.    - Последњи напади без доказа какви су својствени појединим дневним новинама уСрбији прешли су границу укуса и реалности и прешли у свет маште и фикције. У томсвету све што је од стране Владе Србије позитивно и добро урађено представљено јекао лоше и криминално - оценио је Јаблановић.    Брату државног секретара одређен притвор  Марку Јаблановићу, брату државног секретара у Министарству за рад и запошљавањеАлександра Јаблановића, одређен је притвор до 30 дана због сумње да је са још триособе учествовао у производњи и растурању 2,8 килограма марихуане.    Према медијским наводима Марко Јаблановић ухапшен је у петак у службеном возилуВладе Србије, односно у возилу Министарства за рад, запошљавање, борачка исоцијална питање.  Вулин признао: Злоупотребљено возило министарства    Државни секретар у Министарству за рад Александар Јаблановић поднео је оставку, аминистар Александар Вулин признао је да је возило министарства злоупотребљено,након што је "Блиц" јуче објавио да је рођени брат државног секретара МаркоЈаблановић ухапшен због сумње да је диловао дрогу, а у тренутку привођења је био услужбеном аутомобилу Вулиновог министарства.

    Како смо јуче писали (Блиц), рођени брат државног секретара у Министарству за радАлександра Јаблановића, Марко, ухапшен је због сумње да дилује дрогу. У тренуткупривођења он је био у службеном аутомобилу министарства Александра Вулина.  Најмлађи у породици Јаблановић ухапшен је у петак у Богутовцу надомак Краљева, аоколности овог хапшења држе се у строгој тајности. Извор "Блица" наводи да је разлогне само што је рођени брат државног секретара у Влади Србије, већ и чињенице да јекористио Владин службени аутомобил.    Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулинизјавио је данас да је прихватио оставку државног секретара Александра Јаблановићазбог злоупотребе службеног аутомобила и додао да у том министарству немазаштићених.    - Касно синоћ добио сам извештај наше комисије која је спроводила истрагу по питањуда ли је било злоупотребе службеног аутомобила Министарства рада, а где јеконстатовано да је возило било стављено на располагање лицима која нису имала правада га користе - рекао је Вулин Тањугу након обиласка Геронтолошког центра уМладеновцу.    Он је казао да је констатовано да је то урађено мимо одговарајућег правилника којирегулише употребу службених возила.    Министар је навео и да је након тога прихватио оставку државног секретараЈаблановића, који је прихватио одговорност за то што је "уступио возило Министарстварада лицима која на то нису имала право".    
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  - Ово је прекршај због ког никога у државној управи не бисте могли да отпустите и закоји не знам да је било ко отпуштен, па чак и у неком приватном предузећу, алиЈаблановић није обичан запослени - додао је Вулин.    Вулин, који је и председник Покрета социјалиста рекао је да је Јаблановић политичар,државни секретар и да баш због тога што је члан његове партије и зато што му јепријатељ "био дужан да се на посебан начин стара о имовини која му је поверена, као ио угледу Министарства".    Он је навео да Јаблановић нема баш никакве везе са делима свога брата, али да ће отим делима своје мишљење и коначну реч дати Тужилаштво и суд, а не медији.    - Јаблановић је допустио себи да погреши и да службено возило стави на располагањенекоме ко на то нема права - рекао је Вулин.    Он је навео да зна да ће ово бити посебно необично неким партијама бившег режимакоје "никада никога нису кажниле за много веће и озбиљније прекршаје", додајући да сепо томе садашња власт разликује од њих.    - У Министарству рада нико није и не може да буде заштићен уколико неко направибило какав прекршај. Јаблановић је поднео оставку, ја сам ту оставку уважио и што сеМинистарства рада тиче, та прича је завршена - закључио је Вулин.  (Бета, Блиц)   
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