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Пуних десет месеци је прошло од како је вршилац дужности директора "Коридора
Србије", Зоран Бабић, из моралних разлога поднео оставку на ту фунцкију, након
саобраћајне несреће у којој је страдала Станика Глигоријевић. Иако је Бабић тада
саопштио да се повлачи, на директорској функцији остао је до данас, а појављује се и на
важним догађајима попут данашњег потписивања уговора за Моравски коридор. Раме уз
раме са председником државе и потпредседницом Владе Зораном Михајловић... Али, ни
они ни Бабић нису били доступни за новинарска питања.

  

  

Ни морал ни неопозива оставка нису спречили Зорана Бабића, који је пре тачно десет
месеци и четири дана саопштио да ће се повући са места в.д. директора "Коридора
Србије" да настави се појављује на јавним догађајима.

  

Тако је данас, уз председника Србије и потпредседницу Владе "увеличао" свечано
потписивање комерцијалог уговора за изградњу Моравског коридора, а потом их у стопу
пратио и током обиласка деонице Рума-Шабац-Лозница.
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А шта се чека да са папира неопозива оставка у теорији почне да функционише у
пракси? Влада Србије, која би требало да констатује оставку и да именује новог
директора Јавног предузећа "Коридори Србије", односно да га - како Закон налаже -
изабере на конкурсу.

  

Због чега то још увек није учињено, данас није било могуће сазнати, јер ни Бабић ни
Михајловић. а ни Вучић нису били доступни за питања.

  

Тај случај показује јасно да уопште није постојала воља унутар Владе Србије да се овај
проблем реши на начин који би био примерен, сматра Немања Ненадић из организације
Транспарентност Србија.

  

"Пре свега, постојало је много седница Владе које су одржане у међувремену, и на
којима је та оставка могла да буде констатована и да се именује други вршилац
дужности. Међутим, ту није крај приче, Влада Србије нажалост не поштује Закон који је
сама донела", истиче Ненадић.

  

А осим на јавним, Зоран Бабић се појављивао и на другим, за ширу јавност затвореним
друштвеним догађајима у којима је углавном уживао.

  

Критиковао га је и сам Александар Вучић због односа према породици страдале
Станике Глигоријевић, која је погинула 31. јануара на наплатној рампи код Дољевца.
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"Стигао си да одеш и у Грчку и у Петровац и на Брионе и у Минхен, а чекај како ниси
могао до Књажвеца. Он је изразио саучешће телефоном, али зашто је било тешко да оде
до породице, ја то не могу да схватим", поручио је својевремено Вучић.

  

"Изгубљен је један људски живот. За мене, као човека, сасвим довољно да више не
обављам функцију на којој сам затечен у моменту тешке несреће" - тим речима је Зоран
Бабић објаснио своје мотиве за неопозиву оставку, али грађани Србије и даље немају
објашњење зашто је и како неопозива оставка остала само слово на папиру.
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