
Н1: Милан Божић, ухапшени председник Општине Пожега - повукао оставку коју је претходно поднео
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Председник Општине Пожега Милан Божић, који је заједно са врхом општинског
руководства ухапшен средином маја због злоупотребе службеног положаја, повукао је
оставку коју је претходно поднео на ту функцију, саопштила је Иницијатива за Пожегу.

  

  

"Дана 21.6.2019. године поднео сам оставку на функцију председника Општине Пожега
оверену код јавног бележника. Наведену оставку повлачим и може се сматрати
неважећом јер ћу и даље обављати функцију председника Општине Пожега", пише у
документу који је датиран јучерашњим датумом, а који је Иницијатива послала медијима.

  

Иницијатива наводи да је у четвртак 27. јуна требало да се одржи седница Скупштине
Општине пожега на којој је као друга тачка дневног реда било предвиђено разрешење
Божића и других  општинских функционера који су ухапшени у мају и којима је био
одређен притвор до 30 дана .
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"У међувремену, иако је Општински Одбор СНС разрешен (што је био увод у смену
осумњичених), те иако је председник Општине Пожега званично поднео оставку,
волшебно је одлучио да исту повуче два дана пред седницу Скупштине. То представља
још један марифетлук у свеопштем политичком метежу који влада у Пожеги", наводи се у
саопштењу Иницијативе за Пожегу.

  

Припадници Одељења за борбу против корупције МУП-а у сарадњи са Посебним
одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву у Пожеги су 11.
маја ухапсили председника општине Милана Божића, председника Скупштине општине
Зорицу Митровић и њеног супруга Милинка Митровића, као и начелника општинске
управе Велимира Максића, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело
злоупотреба службеног положаја.

  

Такође, ухапшен је и Владимир Гавриловић, одговорно лице Агенције за процену
некретнина "Горски Ивањица" због постојања основа сумње да је извршио кривично
дело злоупотреба у вези са јавном набавком и продужено кривично дело
фалсификовање исправе.
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