ПРВОМ ОСНОВНОМ
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ
Катанићева бр.15, 11000 Београд

На основу члана 280. став 1. и 281. Законика о кривичном поступку, Топлички центар за
демократију и људска права подноси

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ
против
1. Александра Вучића, председника Републике Србије, од оца Анђелка и мајке Ангелине,
рођеног 05.03.1970. године у Београду, остали лични подаци непознати, и
2. Синише Малог, министра финансија у Влади Републике Србије, рођеног 25.08.1972.
године у Београду, остали лични подаци непознати,
што су у периоду након ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања од
15.03.2020. године, Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести од 19.03.2020.
године, Уредбе о мерама за време ванредног стања и Одлуке о проглашењу болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и то дана 22.03.2020. године
у стању урачунљивости, при чему су били свесни забрањености свог дела и хтели његово
извршење, прекршили обавезу изолације у случају великих епидемија, односно нису
поступали по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање
или спречавање епидемије односно опасне заразне болести изазване вирусом COVID-19,
тиме што су се наведеног дана вратили из посете Мађарској (у којој је такође уведено
ванредно стање 12.03.2020. године, забрана кретања и кршења изолације због епидемије
вируса COVID-19), након чега нису поштовали меру самоизолације у трајању од 28 дана
која се односи на све грађане који долазе у Републику Србију, чиме су првопријављени
Александар Вучић и другопријављени Синиша Мали извршили по једно кривично
дело Непоступање по здравственим прописима за време епидемије из чл. 248. КЗ.
Напред наведени чињенични опис, из ког произилазе основи сумње да су пријављена лица
извршила кривично дело којe им се овом кривичном пријавом ставља на терет, доказује се

јавно доступним, у свим медијима објављеним појављивањима пријављених лица на
конференцијама за штампу након 22.03.2020. године, када су се из Мађарске вратили у
Србију.
На основу изнетог предлажемо да се против пријављених Александра Вучића и Синише
Малог спроведе кривични поступак због основане сумње да су у време и на начин описан
у овој кривичној пријави извршили предметно кривично дело, да им се одмах одреди
притвор у смислу одредбе члана 211. став 1. тачка 3) ЗКП, будући да њихово појављивање
у јавности представља особиту околност која указује да ће у кратком временском периоду
поновити кривично дело.
Такође, предлажемо да пријављена лица буду осуђена на максималну казну затвора у
трајању од 3 године, будући да се ради о лицима која кроз средства јавног информисања
позивају грађане да се придржавају мера самоизолације, а сами крше те исте мере.
Само максималном предвиђеном затворском казном постићи ће се генерална превенција,
односно грађанима ће се јасно указати на неопходност спровођења мера самоизолације.

Прокупље, 30.03.2020.
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