
РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

 

Против СЛОБОДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА, министра у Влади Републике Србије,  

због тога што је у буџетској 2008. години прекорачио границе свог службеног овлашћења и 
прекршио Закон о буџетском систему тиме што је одобрио плаћање издатка који није 
одобрен у буџету, у износу од 698.400 динара, на основу Уговора о јавној набавци мале 
вредности, који је закључен са Уметничкo ауторским атељеом "Арт - Замур", Драгољуб 
Замуровић, Београд. На тај начин Уметничко ауторском атељеу "Арт - Замур" прибавио је 

имовинску корист проистеклу из наведеног уговора, а буџету Републике Србије нанео 
штету кршећи одредбе Закона о буџетском систему, чиме је учинио кривично дело 
Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног законика Републике Србије.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Слободан Милосављевић, министар трговине и услуга од 08.07.2008. године и одговорно 
лице у овом министарству на основу Одлуке о избору Владе ("Службени гласник РС" број 
66/2008 од 07.07.2008. године) и Закона о министарствима ("Службени гласник РС" број 
65/2008)  је у буџетској 2008. години преузео обавезе и одобрио плаћање издатка који није 
одобрен у буџету, у износу од 698.400 динара, за 18 фотографија на платну 
намењених за декорацију ентеријера, набављених на основу Уговора о јавној набавци 
мале вредности - услуга израде и испоруке фотографија на платну за декорацију 
ентеријера и фотомонографија "Србија - Дунавски слив" број 404-02-53/2008-05, који је 
закључен 09.09.2008. године са Уметничкo ауторским атељеом "Арт - Замур", Драгољуб 
Замуровић, Београд. За набавку добара - 18 фотографија на платну за декорацију 
ентеријера Министарству трговине и услуга нису одобрена средства Законом о буџету 
Републике Србије за 2008. годину, па је одобравајући издатак како је то напред описано, 
министар Слободан Милосављевић поступио супротно Закону  буџетском систему којим је 
прописано да обавезе које преузима директни, односно индиректни корисник буџетских 
средстава морају одговарати апропријацији одобреној за ту намену том кориснику за буџетску 
годину. 

Напред одобрени издатак извршен је са апропријације 423, односно економске 
класификације 423599 - остале стручне услуге. Законом о буџету РС за 2008. годину 
Министарству трговине и услуга није одобрена апропријација 515 - Нематеријална 
имовина, у оквиру које се налази аналитичка економска класификација 515129 - Остала 
књижевна и уметничка дела. 

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

Прекорачењем граница свог службеног овлашћења и кршењем Закона о буџетском 
систему,  Слободан Милосављевић  je Уметничко ауторском атељеу "Арт - Замур", 

Драгољуб Замуровић, Београд прибавио имовинску корист проистеклу из наведеног 



уговора, 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 Слободана Милосављевића због кривичног дела 
Злоупотреба службеног положаја, да се у судском поступку утврде све чињенице у вези 
са кривичним делом и да оптужени Слободан Милосављевић 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 

 
 


