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Републичко јавно тужилаштво 
Немањина 22 
Београд 

Госпођо Доловац, 

Коалиција за надзор јавних финансија је у више наврата јавно указивала на 
тешке финансијске злоупотребе и кршења закона од стране Оливера Дулића, 
актуелног министра животне средине, рударства и просторног планирања. 

Раније изнете наводе Коалиције за надзор јавних финансија на убедљив начин је 
потврдио и Извештај Државне ревизорске институције о ревизији годишњег 
финансијског извештаја Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања за 2010. годину. 

Државна ревизорска институција је на недвосмислен начин утврдила да су 
одговорни у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања 
и Фонду за заштиту животне средине у бројним случајевима прекршили Закон о 
јавним набавкама, Закон о буџетском систему и Закон о подстицању 
грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе. Таквим 
противзаконитим поступањем, српским јавним финансијама причињена је 
штета која се мери милионима евра. 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да се само процесуирањем и 
кажњавањем одговорних могу спречити злоупотребе и корупција који долазе из 
самог врха власти. 

Користимо прилику да Вам предложимо да упутите одговарајућег 
представника тужилаштва на рочиште које ће, по тужби Оливера Дулића, 
Немањина 11, Београд, бити одржано 17. јула 2012. године у Првом основном 
суду у Београду, Устаничка бр. 14, судница бр. 11, са почетком у 12:00 часова. 

Коалиција за надзор јавних финансија уверена је да ће на овом суђењу, које је 
Оливер Дулић сам иницирао подношењем приватне тужбе за надокнаду штете 
"због претрпљених душевних болова услед повреде части и угледа", бити изнети 
убедљиви докази о тешким финансијским злоупотребама у Министарству 
животне средине, рударства и просторног планирања. 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да ће, уколико је у Србији очуван 
минимум независности и професионалности правосуђа, ово суђење бити 
озбиљна увертира у брзо и ефикасно кривичноправно процесуирање Оливера 
Дулића и осталих одговорних за тешка кривична дела против службене дужности. 
 
   
16.07.2012. године                                       За Коалицију за надзор јавних финансија  
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