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Више јавно тужилаштво у Новом Саду одбацило је кривичну пријаву организације ЦРТА
против НН лица из општинске управе Шид за кривично дело злоупотребе службеног
положаја на дан локалних избора у Лучанима. Та пријава је одбијена јер је „корисник
возила управљао службеним возилом Општине Шид сходно путном налогу, а ради посете
јавном предузећу са територије Општине Лучани”. Раша Недељков из организације ЦРТА
за Инсајдер каже да су они поднели више од 10 пријава у вези са уоченим
неправилностима на дан избора у Лучанима, а да је ово прва одбијеница. Како додаје,
тренутно разматрају правне лекове, а рок за подношење приговора је осам дана.

  

  

Посматрачка мисија организације ЦРТА посматрала је изборе одржане крајем прошле
године у општини Лучани, а том приликом у том месту уочила је „више од 200 аутомобила
регистрованих изван општине Лучани“. У случају возила марке шкода, а на основу
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, утврдили су да је то оно
у поседу општинске управе Шид.

  

Под сумњом да је у питању злоупотреба овлашћења јавних предузећа и средстава из
буџета, ЦРТА је против НН лица у општинској управи Шид поднела кривичну пријаву, коју
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је Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег тужилаштва у Новом Саду одбило.

  

Како објашњава Раша Недељков из Црте, то представља први званичан одговор неког
од тужилаштва којима је та организација поднела пријаве, а поднето их је више од десет
за које су и даље непознати исходи.

  

„Покренућемо неколико ствари које су нам у складу са законима доступне. Једна од њих
јесте и приговор, а обратићемо се и Државном већу тужилаца где ћемо тражити да се
утврди да ли постоји основаност да се покрене дисциплински поступак. За све те мере
прикупљамо аргументацију, али у сваком случају нећемо одустати. Разматрамо све
правне лекове”, наводи Недељков за Инсајдер.

  

Кривичне пријаве поднете су против одговорних лица у јавним органима и предузећима
из Новог Сада, Панчева, Врбаса, Вршца, Шида и Ивањице.

  

„Заједничко сагледавање позитивних аспеката лед расвете” у недељу, на дан избора

  

У образложењу одлуке Вишег јавног тужилаштва пише да није дошло до злупотребе
службеног положаја, јер је корисник возила, возач општинске управе Шид Радослав
Савић, тог дана управљао возилом сходно путном налогу, а заједно са помоћником
председника општине Шид.

  

Они су, како се наводи, ишли у посету ЈП „Драгачево путеви“ из Гуче ради „заједничког
сагледавања свих позитивних аспеката замене постојеће расвете са лед расветом коју
ће ЈП ‘Драгачево путеви’ Гуча извршити на територији општине Лучани”.

  

Тужилаштво у образложењу наводи да је приликом доношења одлуке уважило позивно
писмо директора ЈП „Драгачево путеви“, путни налог и извештај помоћника председника
Општине Шид о службеном путу.
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У саопштењу организације ЦРТА наводи се да је остало непознато због чега је баш
општинска власт Шида компетентна и позвана да се бави расветом у стотинама
километара удаљеним Лучанима, зашто баш у датом периоду, зашто толико хитно да је
састанак морао бити одржан на нерадни дан (недељу).

  

„Због свега тога, одлука Тужилаштва не може да нас убеди да на делу нисмо видели још
један случај злоупотребе јавних ресурса у сврхе политичке кампање, што је један од
кључних проблема изборног процеса на које доследно упозоравамо”, пише у саоштењу
Црте.

  

Лучани, кампања и увреде

  

Почетком децембра прошле године када су у тој општини одржавани локални избори
Лучани су били у центру пажње и власти и опозиције. Ту општину посетили су највиши
државни функционери, укључујући и председника државе Александра Вучића, док је
опозиционом Савезу за Србију то било прво учешће на изборима.

  

Представници Црте који су посматрали изборе тада су забележили низ
неправилностимеђу којима је био и „велики број аутомобила са регистарским таблицама
из других места (Панчево, Нови Сад, Вршац, Београд, Косовска Митровица), као и
возила без регистарских таблица“.

  

Предизборну атмосферу у Лучанима, забележили су и новинари Инсајдера.

  

( Инсајдер )
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https://insajder.net/sr/sajt/vazno/15358/CRTA-Odba%C4%8Dena-krivi%C4%8Dna-prijava-za-zloupotrebu-slu%C5%BEbenih-vozila-tokom-izbora-u-Lu%C4%8Danima.htm

