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Агенција за борбу против корупције обуставила је поступак против директора МБ
Наменска Лучани Радоша Миловановића оцењујући да он није прекршио закон, односно
злоупотребио функцију, када је раднике фабрике позвао да на локалним изборима
гласају за Српску напредну странку. Агенција је прихватила образложење
Миловановића да је он позив радницима упутио на скупу добровољних давалаца крви из
фабрике, а не на скупу који је организовала фабрика чији је директор што је, према
оцени Агенције, разлог за обуставу поступка. О оваквој одлуци Агенција је обавестила
подносиоца пријаве у случају Радоша Миловановића, односно организацију Црта.

  

  

Организација Црта је у јануару поднела пријаву против Радоша Миловановића који је на
скупу у време предизборне кампање за локалне изборе у Лучанима, раднике фабрике
позвао да на изборима гласају за Српску напредну странку. Према сумњама
представника Црте, тиме је прекршен Закон о Агенцији за борбу против корупције и то
члан 29 став 2 у коме се наводи да функционер не може да користи јавне ресурсе и
скупове на којима учествује и сусрете које има у својству функционера, за промоцију
политичких странака, односно политичких субјеката.
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„Како је скуп на коме присуствује у склопу обављања своје функције искористио за
политичку промоцију, функционер Радош Миловановић извршио је злоупотребу функције
коју обављају и искористио ресурсе којима располаже захваљујући функцији, што
представља злоупотребу јавних ресурса забрањену на основу чл. 29 став 2 Закона о
агенцији за борбу против корупције”, наведено је у пријави Црте.

  

Међутим, Агенција за борбу против корупције у одговору на пријаву 9. јула, не улазећи у
оно што је директор фабрике урадио, односно позив за гласање за одређену политичку
странку, наводи да нема основа за вођење поступка против директора фабрике „Милан
Благојевић-Наменска” а.д. Радоша Миловановића. Разлог за такву одлуку је то што
фабрика није организовала скуп на коме је Миловановић говорио, већ је организатор тог
скупа био је Црвени крст и Синдикална организација фабрике, а то потврђују и
извештаји и информације Синдикалне организације, па према оцени Агенције нема
основа за вођење поступка.

  

„Читањем закључка Синдикалне организације друштва од 5. 12. 2018. године и текста
информације те синдикалне организације за запослене у друштву 4. 12. 2018. утврђено
је да је та синдикална организација у организацији са Црвеним крстом општине Лучани
организовала традиционални коктел за добровољне даваоце крви, раднике Друштва,
одржан 12. 12. 2018. године у хотелу „Лучани” у Лучанима. Имајући горе наведено у виду,
Агенција сматра да нема основа за даље вођење поступка”, наводи Агенција у одговору.

  

На други део пријаве Агенција није ни одговорила, односно није одлучила да ли је својим
говором директор фабрике „Милан Благојевић-Наменска“ а.д. прекршио и члан 29 став 4
у коме се наводи да је функционер дужан да увек недвосмислено предочи
саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши јавну функцију или став
политичке странке, односно политичког субјекта.

  

Лучани, кампања и увреде

  

Подсетимо да су Лучани и за власт и за опозицију били најважније место у земљи
почетком децембра прошле године када су одржавани локални избори. 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.
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У кампању се укључио и Радош Миловановић, директор државне компаније „Милан
Благојевић – Наменска“, који се на једном коктелу за запослене у фабрици, непосредно
пре избора, овако обратио запосленима:

  

„Молим вас да ради фабрике изађете у недељу на изборе и заокружите ’један’ – СНС,
која нам омогућује ове добити“, рекао је Миловановић.

    

Снимак са ове прославе објављен је на Јутјубу 12. децембра, четири дана пре заказаних
локалних избора у Лучанима. Новинари Инсајдера дан након избора 17. јануара позвали
су Радоша Миловановића са питањем зашто је као директор једне државне компаније,
која припада свим грађанима, позвао запослене да гласају за СНС, али су уместо
одговора уследиле увреде. Како је изгледао тај разговор погледајте у видеу у наставку.

  

(Инсајдер)
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