ПОЛИТИЧКИ НАПАД КОЈИ ШТЕТИ
ТАЛЕНТОВАНОЈ ДЕЦИ ВРАЧАРА

Поштоваћу, као ретко ко у овој земљи, као што сам и увек до сада, препоруке Агенције за
борбу против корупције. Поступио сам по претходној препоруци Агенције и обавестио сам
Скупштину Градске општине Врачар о свему, још јуна 2014. године. Када и ако будем
добио коначну одлуку Агенције о којој сам сазнао из медија, ако се такав захтев налази у
одлуци, поднећу оставку Скупштини Градске општине Врачар.
Очигледно да је „случај“ Фондације за талентовану децу Врачара медијско срамоћење
мене као председника општине Врачар, јер зашто би се противно европској пракси прво
обавештавали медији? Очигледно нису далеко локални избори, а како се уз име
Бранимир Кузмановић не везује ни једна афера, зашто не фабриковати неку?
Моје личне или политичке користи у целом овом случају нема, а није је имала ни моја
мајка, јер није у питању приватни Фонд, већ Фондација која има свој Управни одбор и
остале органе по закону.
Финансијску корист није могуће остварити, јер је лако израчунати колико је новца
потребно за седам месеци рада за:
•
•
•

предавања из математике за 62 ученика ( 10 првих места на градском такмичењу
из математике)
радионице глуме за 74 ученика ( завршна приредба у Београдском драмском
позоришту)
радионице ликовне уметности за 110 ученика ( уз материјал за радионице)

Ово је и извод из Извештаја Фондације за 2010. годину током које је укупно 246 ђака
стекло нова знања и вештине у радионицама захваљујући подршци општине Врачар.
За сваку годину, финансијске извештаје и потпуну документацију правдања средстава
усвајала је Скупштина градске општине Врачар.
По најмање сам имао политичку корист, јер је ни једног тренутка нисам ни желео. Корист
су имали само ђаци са Врачара, зато не разумем одлуку Агенције за борбу против
корупције и наравно да ћу се жалити уколико и када је будем добио.
Да закључим, поштоваћу одлуку Агенције, када буде коначна и лично ћу Скупштини
градске општине Врачар предложити да ме разреши са места председника општине.
Мешетарима који медијски спинују и говоре неистине, поручујем да не могу да будем
„губитник дана“ у овоме, јер увек браним правду и право сваког грађанина Врачара, па
тако и сада. Бићу победник као што сам и до сада био.
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