
АПЕЛАЦИОНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ  

У НИШУ 
 

 

На основу члана 51 став 2 Законика о кривичном поступку
1
, удружење Топлички центар за 

демократију и људска права подноси 

 

 

ПРИГОВОР 

 

 

против решења Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу Кт.бр. 2/17 од 16.01.2017. године 

којим је одбачена кривична пријава против Ивана Симоновића, заменика вишег јавног 

тужиоца Вишег јавног тужилштва у Нишу, због кривичног дела Кршење закона од стране 

судије, јавног тужиоца и његовог заменика из члана 360 став 1 Кривичног законика
2
. 

 

 

Образложење 

 

 

Топлички центар за демократију и људска права је 12.12.2016. године, Основном јавном 

тужилаштву у Нишу, поднео кривичну пријаву против Ивана Симоновића, заменика 

вишег јавног тужиоца Вишег јавног тужилштва у Нишу, због основане сумње да је 

извршио кривично дело Кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог 

заменика из члана 360 став 1 Кривичног законика. 

 

Кривична пријава поднета је због тога што је Иван Симоновић у предмету Ктр.бр. 

1068/14, поступајући са директним умишљајем, донео незаконит акт, односно решење о 

одбацивању кривичне пријаве коју је Топлички центар за демократију и људска права 

поднео против Зорана Перишића, бившег градоначелника Града Ниша, и Ненада 

Станковића, извршног директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, и на тај 

начин им прибавио корист која се огледа у избегавању кривичне одговорности, чиме је 

извршио кривично дело које му је стављено на терет.   

 

Апелационо јавно тужилаштво у Нишу је решењем КТР бр. 445/16 од 26.12.2016. године 

овластило Више јавно тужилаштво у Лесковцу да, због постојања објективних оклности 

                                                           
1 „Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014 
2 „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014 



које могу довести у сумњу непристрасност поступања Основног јавног тужилаштва у 

Нишу у наведеном предмету, односно чињенице да је Иван Симоновић заменик вишег 

јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Нишу, поступа по кривичној пријави 

Топличког центра за демократију и људска права. 

 

Више јавно тужилаштво у Лесковцу је побијаним решењем одбацило кривиичну пријаву 

са образложењем да „пријављено дело није кривично дело за које се гони по службеној 

дужности“. 

 

Тврдња заменика вишег јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, Мирјане 

Паповић, је правно неутемељена, с обзиром да кривично дело Кршење закона од стране 

судије, јавног тужиоца и његовог заменика припада групи кривичних дела против 

службене дужности за које се, као и за остала дела из ове групе, гоњење искључиво 

предузима по службеној дужности.  

 

У случају да се гоњење за наведено кривично дело предузима по предлогу или по 

приватној тужби, благовремено поднета кривична пријава би се сматрала предлогом за 

кривично гоњење, односно приватном тужбом, што би свакако било наведено у 

образложењу побијаног решења. 

 

Поред наведеног, а на основу расположивих чињеница и доказа које вам достављамо у 

прилогу овог приговора, у радњама Ивана Симновића садржана су сва битна обележја 

кривичног дела Кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из 

члана 360 став 1 Кривичног законика, те стога Топлички центар за демократију и људска 

права остаје при свим тврдњама изнетим у кривичној пријави. 

 

На основу изнетог предлажемо да Апелационо јавно тужилаштво у Нишу усвоји овај 

приговор и изда обавезно упутство надлежном јавном тужиоцу да предузме кривично 

гоњење, по кривичној пријави Топличког центра за демократију и људска права од 

12.12.2016. године, против Ивана Симоновића, заменика вишег јавног тужиоца Вишег 

јавног тужилштва у Нишу, због кривичног дела Кршење закона од стране судије, јавног 

тужиоца и његовог заменика из члана 360 став 1 Кривичног законика. 

 

У Прокупљу, 25.01.2017. године  За подносиоца приговора 

Председник УО Топличког центра  

за демократију и људска права 

Драган Добрашиновић 

 

 



Прилози: 

 

1. Обавештење Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу Кт.бр. 2/17 од 16.01.2017. године; 

2. Решење Апелационог јавног тужилаштва у Нишу КТР бр. 445/16 од 26.12.2016. 

године; 

3. Кривична пријава против Ивана Симоновића и прилози предати уз кривичну пријаву. 


