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Члан Српске напредне странке Андреја Маринковић у разговору за новине Нова каже
да је један од око 3.000 грађана који су уочи избора пријављени на лажне адресе у
општини Врачар. Тврди и да је две и по године био на уговору о привременим и
повременим пословима у овој општини, као и да му је речено да не мора да се појављује
на послу, иако је све време добијао плату. Кад су избори завршени Маринковић остаје
без посла без икаквог објашњења и то га је, како каже за наш лист, навело да о свему
јавно проговори.

  

  

“Био сам победник КУП Европе и КУП Европских шампиона у атлетици, учесник
Олимпијских игара у Атланти 1996, својевремено јуниорски вицешампион Европе у Бечу,
имам лепу спортску каријеру. Радио сам у Црвеној звезди као секретар и у маркетингу
овог клуба, затим у две приватне компаније као менаџер, а онда и у Универзитетском
спортском савезу”, почиње своју исповест за Нову Андреја Маринковић.
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Пре шест година одлучује да се прикључи Српској напредној странци.

  

 “Све време сам у Општинском одбору СНС Врачар. Пре свега морам да кажем да сам се
у странку учланио јер ценим председника Александра Вучића, мислим да је он цео свој
живот посветио борби за бољу Србију и да је много тога урадио од 2012. Моје мишљење
о њему од тад до данас се није променило, али мислим да један број функционера на
локалу ради против интереса странке. У СНС се нисам учланио да бих добио посао, јер
сам тад био запослен у Спортском савезу. Једноставно, занима ме политика. Био сам и
2003. године у Демократској странци у градском Одбору за спорт. Имам доста искуства
и хтео сам кроз свој рад и ангажовање да напредујем у политичком смислу”, каже
Маринковић за Нова.рс.

  

Наводи и да је што се страначких обавеза тиче био максимално ангажован.

  

“На свим изборима сам скупљао сигурне гласове, најмање 150 сваки пут, што је на
Врачару изузетно тешко јер је то општина која је више наклоњена демократској опцији.
Присуствовао сам састанцима, ишао на путовања, на митинге, обезбедио многе
донације, помоћ за децу без родитељског старања…”, тврди Маринковић.

  

Посао на папиру

  

Након афере “Универзијада” долази до крупних промена у Спортском савезу и тада
остаје без посла.

  

“Неко време сам био незапослен, а онда преко странке добијам посао у општини Врачар.
Ја сам економиста по струци и имам лепу спортску каријеру и мислио сам да ће то бити
неки посао где ћу својим знањем моћи да допринесем, али није било тако”, каже
Маринковић.

  

У општини Врачар је радио две и по године, на основу уговора о привременим и
повременим пословима.
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Изгубили смо легитимитет на Врачару

  

“Резултати СНС на Врачару су лоши. На последњим изборима опозиција је добила 20.000
гласова, а ми 10.300. Значи да смо на неки начин изгубили легитимитет на општини. То је
све резултат искључиво општинског одбора. Поред тога ту су разне махинације, пријаве
на лажне адресе, финансијске малверзиције, дивља градња, рушење објеката под
заштитом државе, да не причам о томе што је за реновирање општинске зграде дато 900
евра по квадрату…”, наводи Маринковић за Нова.рс.

  

“Прво сам радио на програмима, пре свега на организовању разних излета пензионера.
Од самог старта то није било у реду, јер сам ја ту дошао са искуством неким, а давали су
ми послове који су далеко испод мог нивоа знања и образовања. Тад је већ почео мој
сукоб са руководством општине, почели су да ме склањају и завршило се на томе да су
ми пре годину дана рекли да нема разлога да долазим на посао. Све време ми је уговор
продужаван и добијао сам плату. Потпуно ненормална ситуација”, каже Маринковић и
додаје:

  

“Прошлог месеца мени истиче уговор и само га прекидају, без икаквог објашњења. Рекли
су ми да је странка тако наредила. То није коректно, након свега што сам радио за
странку. Овде се сад уопште не ради о послу и уговору, већ о начину комуникације. Ја
сам се за странку пуно заложио. Један сам од оних који су уочи ових избора пријављени
на општини Врачар, иако ту не живим. Немам никакве везе са том адресом”.
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  Лажна пријава пребивалишта  На питање како се то уопште ради, да се човек без дозволе власника стана и икакведокументације “заведе” као станар на некој адреси, каже:  “Искрено, не знам, то је све радило општинско руководство”.  О фантомским гласачима било је мого речи уочи недавно одржаних избора у Србији.Опозиција је упозоравала да се “фантомски бирачи” појављују у свим општинама уБеограду. Странка слободе и правде објавила је снимке довожења бирача из РепубликеСрпске. Неке јавне личности су говориле о својим сличним искуствима. Међу њима иновинарка Антонела Риха у чијој је згради било пријављено 16 бирача, за које нико одстанара никад није чуо. Слично искуство имао је и доктор Дејан Жујовић, али и академикДушан Теодоровић, који је фантомског бирача имао у сопственом стану.  Потврђујући да је ово био један од механизама крађе гласова, Маринковић каже да му јеадреса пребивалишта промењена непосредно пре избора.  “У последњих шест месеци на самој општини Врачар сигурно је на сличан начинпријављено око 3.000 људи. На деветом спрату зграде општине се све то ради. Људи сусе бунили, има и поштених људи на општини, којима то смета. Проблем није у целој СНС,већ у руководству на Врачару”, каже Маринковић којем је у личним документима и даљекао место пребивалишта наведела “лажна” адреса.  Писао сам Вучићу   “У странку сам уложио време, рад, енергију, своје име… Донео сам донације, помоћ децибез родитеља, обезбедио сам лопте за све школе на Врачару, међутим, руководство је тостопирало без видног разлога и после свега мислим да је то један некоретан однос. Штосе мене тиче, за то је одговорно руководство општинско. Покушавао сам да о свемуобавестим председника Вучића, слао сам мејл и у Председништво и у странку, али нисамдобио одговор”, закључује Маринковић.  Одговарајући на питање да ли је њему сметало то што је свесно пристао да у томеучествује, каже:  “Ви сте на неки начин принуђени на то. Зато што вас држе на уговору за посао ипринуђени сте. И није то ништа ново, ово се радило и раније у ДС, СПС. Сетите се кадЧовић није хтео да потпише Милошевићу градске изборе. Радио је и ДС, раде и сада, торади свака власт”, каже Маринковић и додаје да се сада осећа превареним.  Редакција листа Нова покушала је да ступи у контакт са представницима Општинскогодбора СНС у Врачару, али на позиве нико није одговорао. До затварања овог броја нанаше позиве и поруке није одговорила ни шефица Информативне службе СНС ВладанкаМаловић.  (Нова.рс)  
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