
Два члана "Српске листе" осуђена на условну затворску казну због злоупотребе службеног положаја
четвртак, 20 фебруар 2020 19:16

 Основни суд у Митровици осудио је на шестомесечну условну казну затвора, начелницу
пећког округа, Винку Радосављевић, због коришћења службеног аутомобила у приватне
сврхе 2018. године када је вршила функцију саветнице у Министарству локалне
самоуправе у косовској влади, преноси косовски портал "Заклетва за правду" и КоССев.

  

  У истом дану, у среду, осуђен је још један члан Српске листе, обоје због злоупотребе
службеног положаја, преноси КоССев.   

Осуђен је и градоначелник Новог Брда, Светислав Ивановић, због тога што је "с циљем
стицања противправне имовинске користи за ловачко удружење ‘Каљаја’ у овој
општини, прекорачио своје дужности и овлашћења и повредио права другог ловачког
удружења", према пресуди суда у Митровици.

  

Градоначелник је за 2017/18 дао на коришћење и управљање целокупну територију ове
општине удружењу "Каљаја", омогућивши им стицање материјалне добити у износу од
11.260 евра, наводи се у пресуди, пише Коха, а преноси КоССев. Осим тога, Ивановић је
противправно доделио овом удружењу канцеларију у објекту општине Ново Брдо чиме је
причињена материјална штета у износу од 960 евра. Овим радњама окривљени је
починио кривично дело "злоупотреба службеног положаја и овлашћења", закључује се у
пресуди суда.

  

Радосављевићева је прекршио административно упутство, тиме што је дозволила њеном
брату од тетке да управља службеним аутомобилом марке "Јееп".
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"Она је оптужена да је у супротности са административним упутством користила
службено возило у приватне сврхе, дајући да њиме управља њен брат од тетке, којим су
покушали да иду у Србију, али су заустављени на граници, на Јарињу", преноси
"Заклетва за правду".

  

Међутим, како се наводи у оптужници, за прелазак Јариња нису имали одговарајућу
документацију и валидно овлашћење.

  

Пресуда је изречена након што је оптужена Винка Радосављевић признала кривицу на
главном претресу. Међутим, како преноси Заклетва за правду, Радосављевић се на
првом рочишту одржаном 12. децембра 2019. изјаснила да није крива.

  

Ова функционерка Српске листе у обавези је да уплати 20 евра на име паушала, те 50
евра на име "компензације оштећене стране".

  

(КосСев)
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