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Подигнута оптужница против бившег архимандрита Виловског  и директора
грађевинског предузећа Суботичког, због присвајања готово  350.000 евра из благајне
Епархије рашко-призренске и косовскометохијске.

  

Више тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против директора  грађевинског
предузећа "Раде Неимар" Предрага Суботичког (47) и бившег  архимандрита Симеона
Виловског (47), изјавио је Танјугу портпарол  Републичког тужилаштва Томо Зорић.

  

Суботички  и Виловски се оптужницом терете да су од 8. јула 2004. године до 
неутврђеног дана крајем јануара 2010. године, злоупотребом службеног  положаја,
незаконито присвојили близу 350.000 евра из благајне Епархије  рашко-призренске и
косовскометохијске, прецизирао је Зорић. 
  
  Тужилаштво  за сада није ставило предлог да се Виловском, који је недоступан 
правосудним органима Србије суди у одсуству, потврдила је Танјугу  портпарол Вишег
суда у Београду Душица Ристић.
  
  Виловски борави на  слободи у Грчкој, пошто је Врховни суд те државе средином јула
одбио  захтев Србије за његово изручење и уз кауцију га пустило из притвора.
  
  Одлуком  Српске православне цркве Виловском, некадашњем сараднику умировљеног 
владике Артемија, одузет је монашки чин и враћено световно име.
  
  Бранилац  Виловског, адвокат Бранислав Тапушковић, изјавио је Танјугу да Виловски 
не намерава да се појави на суђењу у Београду јер се, како је навео, у  току досадашњег
поступка није показало да би му била обезбеђена  правичност суђења.
  
  Тапушковић је нагласио да неће улагати  приговор на оптужницу, јер је одбрани
Виловског у интересу да суђење што  пре почне и јавности предочи да наводи
оптужнице нису тачни, као и да  би се утврдило где су стварно ишле паре за изградњу
манастира.
  
  Тужилаштво је у оптужници предложило да се Суботичком продужи притвор у ком
борави од фебруара ове године.
  
  Према  наводима оптужнице, Виловски је, као одговорна особа која је била  овлашћена
за заступање Епархије рашко-призренске и косовскометохијске,  преко благајне
епархије, Суботичком у готовини исплаћивао новац за  наводно извршене радове на
реконструкцијама и адаптацијама манастира на  Космету. 
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  Бивши архимандрит је давао усмене налоге благајнику  Миливоју Марковићу да преко
благајне, на руке, директору "Рада Неимара"  исплати 349.875 евра, на име фиктивних
радова. Овај новац, Суботички је  уплаћивао на рачун свог предузећа.
  
  Према наводима оптужнице,  благајник Миливоје Марковић је по налогу Виловског
сачинио 18 признаница  за новац који је исплатио Суботичком, који је прибавио корист
од близу  350.000 евра, док су Епархија рашко-призренска и косовскометохијска 
оштећене за овај износ.
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