Поштовани,
Решењем директора Агенције од 15.04.2015. године утврђено је да је Јегор Миладиновић
поступио супротно одредбама чл. 27. и 32. ст. 1. Закона о Агенцији за борбу против
корупције, јер је у својству директора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду (у
даљем тексту Институт), са снахом закључио уговор о раду (дана 03.04.2013. године), на
основу којег је распоређена на послове помоћника директора за научноистраживачке
послове, и што о сукобу интереса који је имао није обавестио Управни одбор Института и
Агенцију. Изречена му је мера упозорења, којом је обавезан да се у убудуће у свему
придржава одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Јегор Миладиновић је поднео Агенцији седам извештаја о имовини и приходима, и то
06.10.2010, 11.01.2012, 28.01.2013, 08.05.2013, 27.07.2013, 15.01.2015. и 20.11.2015. године.
Сви наведени извештаји о имовини и приходима обрађени су и објављени на интернет
презентацији Агенције за борбу против корупције.
Агенција за борбу против корупције у оквиру својих надлежности и овлашћења поступала је
по представкама грађана и узбуњивача које се односе на Јегора Миладиновића, раније
директора Института у три случаја.
По представци од 16.3.2015. године у којој је указано на могуће незаконитости у раду
одговорних лица Института и обавестила о томе Више јавно тужилаштво у Новом Саду
дописом од 6.4.2015. године.
Агенција је дописом Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду обавештена да је
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду одбацило кривичну пријаву против именованог
због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 1 КЗ
а у преосталом делу поступак је и даље у току пред Вишим јавним тужилаштвом у Новом
Саду.
По пријави од 17.3.2014. године у којој је указано на постојање сумње у злоупотребе и друге
незаконитости одговорних лица Института и обавестила о томе Више јавно тужилаштво у
Новом Саду. Основно јавно тужилаштво у Новом Саду обавестило је Агенцију да су
решењима тужилаштва одбачене кривичне пријаве.
По пријави у којој је указано на сумњу на корупцију на Институту, Агенција је дописом
Основног јавног тужилаштва у Новом Саду од 16.08.2016. године, обавештена да је ПУ ОКП
Нови Сад, након завршеног поступка прибављања потребних обавештења, поднело кривичну
пријаву против једног лица због кривичног дела. У вези са осталим наводима представке,
није пронађен основ за покретање кривичног поступка против именованог и свих осталих
лица која се спомињу у представци.
Срдачан поздрав

