
РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

 

Против НОВИЦЕ АНТИЋА, директора Управе за заједничке послове републичких органа 
од 18.07.2008. године, 

због тога што је у буџетској 2008. години, као директор и одговорно лице у Управи за 
заједничке послове републичких органа, искоришћавањем свог службеног положаја и 
прекорачењем граница службеног овлашћења, супротно члану 20. Закона о јавним 
набавкама закључио уговоре са предузећима "Сигурност Врачар", "Мопекс" д.о.о. из 
Београда, "Coopservice вмк" из Старе Пазове и НИС – Југопетрол, и на тај начин им  
прибавио имовинску корист проистеклу из закључених уговора укупне вредности  
71.489.772 динара, а буџету Републике Србије нанео штету кршећи одредбе истог закона, 
чиме је учинио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног 
законика Републике Србије.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Новица Антић, директор Управе за заједничке послове републичких органа  је: 

1. У буџетској 2008. години без спроведеног поступка јавне набавке извршио набавку 
услуга физичко-техничког обезбеђења и хигијенско-техничких услуга у периоду од 18.07. 
до 31.12.2008. године у износу од 10.320.772 динара по Анексу IX Уговора бр. 404-01-
73/95-05 од 24.03.2006. године закљученог са предузећем "Сигурност Врачар", чиме је 
поступио супротно Закону о јавним набавкама. Уговор број 404-01-73/95-05 закључен 
је на неодређено време, а Анексом IX Уговора бр. 404-01-73/95-05 од 24.03.2006. 
године измењен је члан 3. Уговора и утврђена нова цена услуга. Како је Анексом IX 
Уговора бр. 404-01-73/95-05 промењена цена услуга као битан елеменат тог Уговора 
требало је спровести поступак јавне набавке у складу са чланом 20. Закона о јавним 
набавкама; 

2. У буџетској 2008. години преузео обавезе и извршио плаћање услуга одржавања 
хигијене у периоду од 12.08. до 31.12.2008. године, без спроведеног поступка јавне 
набавке, у износу 4.269.000 динара предузећу "Мопекс" доо из Београда и предузећу 
"Coopservice вмк" из Старе Пазове чиме је поступио супротно Закону о јавним 
набавкама; 

3. У буџетској 2008. години без спроведеног поступка јавне набавке извршио набавку 
бонова за гориво у  износу од 56.900.000 динара у периоду 18.07.2008. до 31.12.2008. 
године од добављача НИС - Југопетрол чиме је поступио супротно Закону о јавним 
набавкама.  

Доказ: Извештај о финансијској ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за   
2008. годину 

Искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница службеног 
овлашћења, Новица Антић је прекршио Закон о јавним набавкама и предузећима 
"Сигурност Врачар", "Мопекс" д.о.о. из Београда, "Coopservice вмк" из Старе Пазове и НИС – 
Југопетрол прибавио имовинску корист проистеклу из закључених уговора укупне 



вредности 71.489.772 динара, а буџету Републике Србије нанео штету кршећи одредбе 
истог закона, чиме је учинио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 
359. Кривичног законика Републике Србије.  

На основу изнетих чињеница 

ПРЕДЛАЖЕМО 

Да тужилаштво, с обзиром да се ради о кривичном делу за које се гони по службеној 
дужности, подигне оптужни акт против Новице Антића због кривичног дела Злоупотреба 
службеног положаја, да се у судском поступку утврде све чињенице у вези са кривичним 
делом и да оптужени Новица Антић буде оглашен кривим и осуђен у складу са Кривичним 
закоником Републике Србије. 

 

Подносиоци пријаве: 

ТОПЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА 
Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље 
 
ГРАЂАНСКА ЧИТАОНИЦА ПИРГОС 
Ћирила и Методија 7, 18300 Пирот 
 
ТИМОЧКИ КЛУБ 
Хајдук Вељкова 2 , 19350 Књажевац 
 
УЖИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈУ 
Војводе Путника бб, 31000 Ужице 
 
РЕСУРС ЦЕНТАР  
Трг Ослобођења 19, 19250 Мајданпек 
 
ЦЕНТАР ЗА ЦИВИЛНО-ВОЈНЕ ОДНОСЕ 
Гундулићев венац 48, 11000 Београд 
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА 
Булевар деспота Стефана 10/23, 11000 Београд  
 
 
 
 
 
У Београду, 10.05.2010. године  За подносиоце кривичне пријаве 

Председник УО Топличког центра 
за демократију и људска права 

Драган Добрашиновић 

 

 


