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Предмет: Допуна кривичне пријаве против Зорана Перишића, градоначелника Ниша 

и Ненада Станковића, извршног директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша и заменика председника Скупштине Града Ниша 

 

 

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне 

набавке „Услуга превоза путника на територији Града Нишаˮ (JH 02/14) наручиоца 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, поднео је 29.09.2014. године кривичну 

пријаву против Зорана Перишића и Ненада Станковића, због основане сумње да су 

извршили кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3. 

Кривичног законика Републике Србије.  

 

Кривична пријава је поднета због основане сумње да су Зоран Перишић и Ненад 

Станковић прекорачили границе службеног овлашћења и извршили утицај на 

Наручиоца да услове тендера прилагоди понуђачима „Ниш-експресˮ а.д. Ниш и ЈП 

„Аеродромˮ Ниш, односно да са њима супротно Закону о јавним набавкама закључи 

уговоре. На тај начин је изабраним понуђачима прибављена корист проистекла из 

закључених уговора, а потенцијалним понуђачима нанета штета због тога што је 

Наручилац нарушио основна начела Закона о јавним набавкама – начело обезбеђивања 

конкуренције и начело једнакости понуђача. Уз кривичну пријаву достављен је и аудио 

запис са седнице колегијума Градског већа одржаног 16.04.2014. године који 

поткрепљује наводе изнете у пријави. 

 

Топлички центар за демократију и људска права је 25.12.2014. године дошао у посед 

нових аудио снимака (компакт диск у прилогу) који додатно потврђују да су 

осумњичени, Зоран Перишић и Ненад Станковић, вршили утицај на Наручиоца да се 

услови тендера прилагоде понуђачима „Ниш-експресˮ а.д. Ниш и ЈП „Аеродромˮ Ниш. 

 

Из приложених аудио снимака на недвосмислен начин се може закључити да се ради о  

састанку руководства ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша са члановима 



Комисије за JH 02/14, а тема састанка је припрема конкурсне документације за 

предметну јавну набавку. Гласови на аудио снимцима припадају Ненаду Станковићу, 

извршном директору Наручиоца, Саши Петронијевићу, тадашњем в.д. директора а 

садашњем директору Наручиоца, Милану Милићу, председнику Комисије за ЈН 02/14 и 

другим лицима која су непосредно укључена у припрему конкурсне документације, 

односно члановима Комисије. 

 

На аудио снимку бр. 1 чује се глас Ненада Станковића, који каже: „Због 'Ниш експреса' 

идемо на то да буде70 ˮ (мисли на капацитет аутобуса), док се на аудио снимку бр. 2 

чују гласови Саше Петронијевића и Милана Милића, а тема је капацитет возила. 

 

На аудио снимку бр. 3 Ненад Станковић се обраћа члановима Комисије речима: „Ко 

сте ви да се противите ставу Градског већа? Ко сте ви? Ако је рекло Градско веће, 

ако је рекʾо градоначелник 8 година, крај је то за вас. Нити вас интересује пројекат 

ни ништа. За мене је то закон, за мене је то амин. Ту је крај.ˮ 

 

На аудио снимкку бр. 4 Ненад Станковић се обраћа неком од чланова Комисије 

следећим речима: „Рекʾо је градоначелник да ће све до једног у месне кацеларије да их 

распореди. Не интересује га да лʾ је инжењер, да лʾ је правник да лʾ шта. Они нису 

нормални више шта раде. Ти разумеш и чуо си која је интенција Градског већа. Њих 

нисмо хтели да водимо тамо јер нису нормални. Занчи интенција је да помогнемо 

'Аеродрому' колʾко можемо, да помогнемо 'Ниш експресу' колʾко можемо. Они упорно 

раде да сруше цео тај концепт који има градоначелник. Ја не знам шта друго више да 

радим са њима... Ми ни прошли конкурс кад смо радили, ја сам био члан комисије, нитʾ 

смо се придржавали Студије, нитʾ смо се придржавали било чега. Да смо се ми 

придржавали прошли пут Студије никад не би возио 'Ниш експрес', не би возио ни 

'Аеродром'. ˮ 

 

Аудио снимци на несумњив начин потврђују да је Ненад Станковић, позивајући се на 

градоначелника Зорана Перишића, вршио притисак и утицао на Наручиоца да се 

услови тендера прилагоде понуђачима „Ниш-експресˮ а.д. Ниш и ЈП „Аеродромˮ Ниш, 

са којима су након спроведеног поступка јавне набавке закључени уговори. 

 

Топлички центар за демократију и људска права је поред наведених аудио снимака 

дошао у посед информације о лицима која могу имати непосредна сазнања о утицају 

Зорана Перишића и Ненада Станковића да се услови прилагоде и уговори доделе 

понуђачима „Ниш-експресˮ а.д. Ниш и ЈП „Аеродромˮ Ниш (списак лица у прилогу). 

 

 



Имајући у виду тежину дела за која су осумњичени Зоран Перишић и Ненад 

Станковић, као и нове доказе који додатно инкриминишу осумњичене, предлажемо да 

Тужилаштво за организовани криминал заплени комплетну техничку опрему којом 

располаже ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (компјутери, сервери и други 

носачи информација), а на којој се налазе аудио снимци који су направљени у оквиру 

редовних активности Дирекције, саслуша наведене сведоке и подигне оптужницу 

против Зорана Перишића и Ненада Станковића због кривичног дела Злоупотреба 

службеног положаја из члана 359. став 3. Кривичног законика Републике Србије. 

 

 

 

 

У Прокупљу, 26.12.2014. године  За подносиоца кривичне пријаве 

Председник УО Топличког центра за 

демократију и људска права 

Драган Добрашиновић 

 

 

 

 

Прилози: 

1. Компакт диск са аудио снимцима 

2. Списак лица која предлажемо као сведоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


