
Узбуњивачу Зорану Пандурову запаљен аутомобил, након објављивања правоснажних пресуда против градске управе Новог Сада
четвртак, 12 октобар 2017 08:30

Узбуњивачу Зорану Пандурову, који је заслужан за откривање корупције у инспекцијској
служби у Новом Саду, запаљен је аутомобил испред његовог стана у новосадском
насељу Детелинара. У експлозији која се догодила у три сата иза поноћи, у ноћи између
10. и 11. октобра, на срећу није било повређених, али је јачина експлозије изазвала
велико узнемирење јавности јер се запаљени ауто налазио у непосредној близини
стамбених зграда. Осим аутомобила Зорана Пандурова у пожару је оштећено још једно
возило.

  

  

Зоран Пандуров је помогао колегиници Марији Беретки да 2015. године пријави
коруптивне радње начелника Управе за инспекцијске послове Владимира Балабана и
његовог заменика Дејана Шијака, због чега су они смењени у јулу 2017. године, а
Балабану се суди због злоупотребе службеног положаја.

  

Узбуњивач Пандуров сматра да је разлог подметања пожара треба тражити управо у
чињеници да је допринео разоткривању корупције у градској управи Новог Сада. „Морам
да признам да сам се бојао да ће се овако нешто десити. Претили су ми преко
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друштвених мрежа када је објављено да смо Марија Беретка и ја добили поступак пред
судом због одмазде коју смо трпели због узбуњивања“, рекао је Пандуров који је заједно
са Маријом Беретком сведок на суђењу оптуженим челницима инспекцијске Управе.  

  

  

Пандуров, који још није добио званични извештај полиције, тврди да су му полицијски
инспектори који су вршили увиђај рекли да је утврђено да је аутомобил намерно
запаљен. „Инспектори су ми рекли да је возило било поливено бензином, који је просут
са врха аутомобила да се слива преко шофершајбне до мотора. Шибица је нађена на
врху аутомобила“, рекао је Пандуров за Пиштаљку.

  

Паљењу аутомобила узбуњивача претходило је објављивање правоснажних пресуда у
корист Зорана Пандурова и Марије Беретке у процесу против градске управе Новог
Сада.
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  Ово је први пут у историји да је суд наложио да онај ко је прогонио узбуњиваче, у овомслучају Град Нови Сад, мора у дневној штампи да о свом трошку објави правоснажнупресуду донету у корист узбуњивача.  Ово су уједно и прве пресуде од ступања на снагу Закона о заштити узбуњивача јуна2015. године. На овај начин извршене су пресуде којима је утврђено да се Градскауправа Новог Сада светила узбуњивачима јер су указивали на корупцију. Уз објавуправоснажних пресуда по Закону о заштити узбуњивача, Виши суд у Новом Садуналожио је и да се Марији Беретки и Зорану Пандурову исплате новчане надокнаде збогповреде части и угледа и претрпљених душевних болова. Тако је из градске касеисплаћено 180.000 динара Зорану Пандурову, односно 100.000 динара Марији Беретки.Узбуњивачи Марија Беретка и Зоран Пандуров сада су сведоци у кривичном поступкукоји се за злоупотребу службеног положаја води против њиховог бившег шефаВладимира Балабана.  „Као бивши полицајац, знам да тако раде само професионалци јер на тај начинкриминалци себи остављају времана да побегну пре експлозије“, додаје он.  Ширење ватре спречили су ватрогасци.  „Аутомобил је горео и то се десило у току ноћи. Пожар је угашен“, речено нам је штуро уВатрогасној бригади Новог Сада. Никакве детаљније информације од њих није биломогуће добити.  

  Аутомобил марке „ситроен Ц4“ био је стар седам година и редовно одржаван. Штета јетотална.  Полицијски инспектор Управе криминалистичке полиције Милан Ђукић са којим суразговарали адвокати Пиштаљке који заступају Зорана Пандурова рекао је да јепредмет „спуштен“ у полицијску станицу у Детелинари. „Ми се бавимо само тежимкривичним делима“ рекао је Ђукић, не објаснивши како паљење аутомобила на јавнојповршини у близини стамбених објеката и то кола чији је власник већ трпео штету збоготкривања корупције у власти није теже кривично дело.  У полицијској станици нису могли да дају више информација о овом догађају јер „предметјош није заведен и није одређено који ће инспектор радити на њему“. Слична ситуација јеи у тужилаштву јер дежурни тужилац није био у канцеларији, а у писарници овај предметјош није ни заведен.  „Аутомобил се у моменту пожара налазио се одмах испред стана у којем смо билисупруга и ја. Звук експлозије ме је пробудио и када сам погледао кроз прозор видео самда аутомобил гори. Пламен је био висок пет метара, букнуло је и дрвеће“, рекао јеПандуров. „У комшилуку постоји видео надзор, али не надам се да ће помоћи у истразијер верујем да је реч о стучњацима који су били маскирани“, оценио је Пандуров.  „Жена и ја смо у страху. Бринем и за Марију Беретку, коју сам одмах упозорио да урадисве што може да се заштити. Она нема аутомобил, па могу само да јој крену на тело, чегасе веома бојим“, рекао је Пандуров.  Изазивање опасности за живот и тело људи или имовину већег обима пожаром илиексплозијом кажњава се затвором од минимално шест месеци до пет година и новчаномказном.  (Пиштаљка.рс)  
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