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Три особе ухапшене су под сумњом да су учествовале у малверзацијама око фабрике
воде у Зрењанину.

  

  

ЈКП "Водовод и канализација" је саопштило да није обавештено о привођењима у вези са
постројењем за пречишћавање воде, као и да се по том питању не може изјашњавати.

  

Ухапшени су И. Д. (1953), бивши помоћник градоначелника Зрењанина задужен за
инвестиције и бивше одговорно лице ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, и Г. Т.
(1972), заменик одговорног лица и бивше одговорно лице у зрењанинском ЈКП "Водовод
и канализација", саопштио је МУП. Такође, ухапшен је Н. О. (1951), одговорно лице
београдског предузећа "Сyнертецх" и бивше одговорно лице новосадске фирме "Группо
Зилио" и њеног београдског огранка "Группо Зилио СПА".

  

Терете се, како стоји у саопштењу МУП-а, за кривична дела злоупотреба у вези са
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јавном набавком, злоупотреба службеног положаја и злоупотреба положаја одговорног
лица.

  

Одређено им је задржавање до 48 сати, и уз кривичну пријаву, биће приведени Вишем
јавном тужилаштву, Посебном одељењу за сузбијање корупције.

  

Мирослав Самарџић: Одговорност сносе градски челници, али и републички врх
који их је подржавао

  

Годинама је Зрењанински социјални форум упозоравао да је тзв „фабрика воде“ у
Зрењанину у ствари велика превара. Посао је од почетка био ноторно незаконит, а више
стручњака за технологију пречишћавања воде је тврдило да је подухват унапред осуђен
на несупех. Није се радило о самоницијативи мале групе људи, него о пројекту иза кога
је стајала цела градска власт у којој доминира СНС. Одговорност за бруку пада и на
републичке органе који су издавали дозволе за незаконите послове и који су годинама
толерисали кршење закона. Због тога одговорност мора бити и политичка. Уколико
данас градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић не поднесе оставку значи да ће се
кола поново сломити само на непосредним извршиоцима. Никад ниједан градоначелник
није толико обмањивао грађане као Јањић. Да би пажњу јавности скренуо са скандала
око изградње пречистача за воду он је био један од највећих протагониста идеје о
промени назива града без сагласности његових становника.

  

Сумње у злоупотребе у вези са јавном набавком
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Сумња се да су се Н. О, као одговорно лице предузећа "Сyнертецх", и И. Д, у својству
помоћника градоначелника, почетком 2014. године, пре расписивања јавне набавке
договорили са представницима привредног друштва "Группо Зилио СПА" из Италије о
елементима конкурса јавне набавке за пречишћавање питке воде за град Зрењанин,
чиме су извршили кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, наводи се у
саопштењу МУП-а.

  

Како се сумња, након конкурса, Г. Т. је у својству одговорног лица зрењанинског ЈКП
Водовод и канализација, потписао Уговор о јавној набавци услуге пречишћавања питке
воде за град Зрењанин са групом понуђача коју чине привредна друштва "Группо Зилио
СПА" огранак у Београду, "Группо Зилио" из Новог Сада и "Сyнертецх" из Београда.
Овај уговор је, како се додаје, у супротности са тада важећим Законом о комуналним
делатностима, који прописује да се пречишћавање воде не сме препустити приватној
фирми.

  

# Подсетимо да је градоначелник Чедомир Јањић крајем јануара најавио да ће за
неколико дана ово постројење почети са радом. Јањић је за Н1 у децембру споменуо да
истражни органи проверавају полсовање фабрике воде, али није желео да износи више
детаља.

  

Подсетимо, Скупштина Србије је у децембру 2018. изменила овај закон, а како је
премијерка Ана Брнабић и сама потврдила у јуну, на једном састанку, управо у фабрици
воде у Зрењанину, то су урадили баш због овог случаја.

  

Сумња се да је на овај начин Г. Т. злоупотребио службени положај.

  

Будући да је фирма "Группо Зилио СПА" изашла из посла и препустила га фирми
"Сyнертецх" није имала право да повуче банкарске гаранције, међутим И. Д. се терети
да је 30. јуна 2016. године закључио анекс уговора о јавној набавци, чиме је извршио
поврат банкарске гаранције за добро извршење посла извршиоцу „Группо Зилио“ издату
на износ од 546.336 евра, иако су услови за реализацију банкарске гаранције били
испуњени, чиме је извршио злоупотребу службеног положаја.

  

Н. О. се сумњичи и да је 17. маја 2019. године примио износ од 67.500.000 динара на

 3 / 6



Зрењанин: Три особе ухапшене због малверзација око фабрике воде; Мирослав Самарџић: Одговорност сносе градски челници, али и републички врх који их је подржавао
петак, 14 фебруар 2020 10:19

рачун његовог привредног друштва из буџета Републике Србије, на име субвенција ради
набавке и замене опреме у постројењу за пречишћавање пијаће воде у Зрењанину, као и
ради пуштања истог у рад, од којих је након тога део у износу од 21.341.649,50 динара
утрошио за текуће пословање привредног друштва чиме је извршио кривично дело
злоупотреба положаја одговорног лица, наведено је у саопштењу.

  

Локални медиј синоћ одговорност пребацивао на Кнежевића

  

Интересантно је да је након одређеног периода ћутања локалних медија о овој теми,
синоћ један од њих, КТВ, објавио тринаестоминутну причу о фабрици воде, с називом ко
је одговоран за оно што се догађа, објавивши, како су рекли, искрене исповести, тј.
аудио снимке, актуелног директора Водовода и канализације, али и некадашњег
помоћника градоначелника за финансије, када је градоначелник био актуелни министар
привреде Горан Кнежевић. Управо њега апострофирају у тој причи као главног кривца
за све што се догађало са водоснабдевањем у Зрењанину.

  

Градоначелник: Град ће помоћи да се случај реши у што краћем року

  

"Не желим да на било који начин утичем на истрагу надлежних државних органа у вези
са дешавањима око фабрике воде. Уверен сам да ће истрага бити спроведена у складу
са законом. Град Зрењанин је у сваком тренутку спреман да помогне да се овај случај
реши у што краћем року", навео је градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић.

  

Колико је велики притисак различитих интересних група, најбоље говоре
дезинформације и манипулисање чињеницама у вези са актуелним дешавањима, додао
је. "Сведоци смо и да су неке странке и удружења реаговали у јавности и пре него што је
МУП Србије дао званично саопштење, што јасно показује да им није интерес да се реши
проблем са водом за пиће, него им је једини циљ прикупљање јефтиних политичких
поена. Нека државни органи само обављају свој посао, а ми ћемо наш. Упркос
последњим дешавањима, локална самоуправа наставља интензиван рад на решавању
вишедеценијског проблема са водом за пиће у Зрењанину", каже Јањић.

  

Реакције из ЛСВ, ЗСФ и Нове странке
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Активисти Зрењанинског социјалног форума (ЗСФ) саопштили су да су годинама
упозоравали да је тзв. "фабрика воде" у Зрењанину у ствари велика превара, а да
одговорност за то мора бити и политичка.

  

Навели су да је посао од почетка био ноторно незаконит, да је више стручњака за
технологију пречишћавања воде тврдило да је подухват унапред осудјен на несупех као
и да се није радило о самоницијативи мале групе људи, него о пројекту иза кога је
стајала цела градска власт у којој доминира СНС.

  

"Одговорност за бруку пада и на републичке органе који су издавали дозволе за
незаконите послове и који су годинама толерисали кршење закона. Због тога
одговорност мора бити и политичка", навели су из ЗСФ.

  

Сматрају да уколико данас градоначелник Зрењанина не поднесе оставку значи да ће
се "кола поново сломити само на непосредним извршиоцима".

  

Одбор ЛСВ из Зрењанина поздравио хапшења.

  

Градски одбор Лиге социјалдемократа Војводине у Зрењанину, у саопштењу које је
потписао Бојан Костреш, навела је да поздравља акцију надлежних државних органа у
којој су, како наводе, ухапшени осумњичени за малверзације у вези са изградњом
Постројења за пречишћавање воде у Зрењанину.

  

Ова акција је морала уследити много раније, јер је јасно да је читав поступак изградње
овог постројења препун незаконитих и криминалних радњи, наводи се у саопштењу.

  

Грађани Зрењанина, како додају, очекују да се утврди кривична одговорност свих који
су умешани у противзаконите радње. 
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Ништа мање битно је, према ставу ЛСВ, и утврђивање политичке одговорности свих оних
који су учествовали у процесу доношења одлука у вези са изградњом Постројења за
пречишћавање воде. 

  

ЛСВ позива локалну власт у Зрењанину, на челу са градоначелником Чедомир Јањићем,
да закаже седницу Скупштине града и да на њој, пред одборницима, колективно
поднесу оставке.

  

Зрењанин је, подсетимо, ушао у шеснаесту годину са забраном воде за пиће на снази.
Иако се средином 2019. чинило да је решење близу, а такве најаве и обећања стизала су
и са врха републичке власти, зацртани рокови нису испуњени, а уговор са инвеститором,
односно власником фабрике воде, није раскинут.

  

Нова странка Зрењанин је, у саопштењу, поздравила акцију и упитала градску управу
зашто не раскине уговор и "чији је интерес да се овај 'мртвац' одржава и једе новац свих
грађана?"

  

  

"Да подсетимо, у априлу 2012. године Град Зрењанин је потписао Уговор са
аустријско-немачком компанијом Wассертецхник о изградњи, пројектовању изводјењу,
финансирању и управљању постројењем за пречишћавање пијаће воде у Зрењанину. По
доласку на власт коалиције око СНС-а, која првобитно није имала већину, те је касније
стекла уз помоћ посланика ЛСВ и СПО, раскинут је уговор из најпростије политичке и
људске пакости", навела је та странка.

  

Како је истакла Нова странка, грађани Зрењанина су "узети као таоци политичко -
надриекспертског експеримента следећих осам година".

  

(Н1, НСПМ)
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