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Државни секретар Министарства правде Слободан Хомен позвао је данас министра
здравља Зорана Станковића да се не меша у рад Координатора државних органа за
борбу против корупције и министра правде Снежане Маловић, коју је на ту функцију
именовала Влада Србије.

  

"Апелујем на све министре, као и на министра Станковића да јавно не даје
квалификације, јер као што се министарка правде не меша у рад његовог ресора, ни он
не треба да се меша у рад координатора Владе за борбу против корупције", рекао је
Хомен новинарима у Министарству правде.

  

Хомен је указао да је Маловићкина изјава, поводом истраге о куповини вакцина за нови
грип Х1Н1, потпуно јасна и основана на одлуци Владе која ју је именовала за
координатора државних органа за борбу против корупције.

  

"Током борбе против високе корупције, поготово у вишестраначким владама тешко да
може да дође до ефикасних резултата без добре координације и у том смислу она
(Маловићева) располаже свим врстама информација. Дакле, изјаву није дала као
министар правде, него као координатор Владе", указао је државни секретар.

  

Он је навео да је Маловићева спремна да се појави као сведок у том поступку, који је тек
на почетку.

  

Хомен је одбацио све наводе да њена изјава о вакцинама представља притисак на суд и
подсетио да ће током суђења, које тек предстоји, суд утврдити да ли је било појединачне
кривице осумњичених.

  

Министар здравља критиковао је јуче министарку Маловић што је изашла у јавност са
детаљима истраге о куповини вакцина за нови грип Х1Н1. Маловићева је, након тога,
поручила да јавност има право да зна шта раде представници државних органа и
институције и да ту не сме да буде тајни, најављујући наставак одлучне борбе против
корупције.
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(Танјуг)
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