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ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ САДУ 

 

 

 

На основу чланова 280. и 281. Законика о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013) подносимо 

 

 

 

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 

 

 

 

Против ДУШАНА БАЈАТОВИЋА, генералног директора Јавног предузећа 

"Србијагас", Нови Сад и одговорног лица у правном лицу на основу одредаба члана 17. 

Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Јавног предузећа за транспорт, складиштење, 

дистрибуцију и трговину природног гаса број 05/023-4379/2005-1 од 07.07.2005. године 

("Сл. гласник РС", бр. 60/2005) и на основу одредаба члана 31. Статута Јавног предузећа 

"Србијагас", Нови Сад бр. 01-02/34 од 28.09.2005. године, због основане сумње да је 

искоришћавањем службеног положаја и прекорачењем граница службеног овлашћења 

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

Кривичног законика Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 

107/2005, 72/2009, 111/2009 и 121/2012). 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I 

 

1. Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је у току 2011. године извршило набавке 

финансијских услуга кредита, без спроведеног поступка јавне набавке, закључивањем 

уговора са следећим банкама:  

 

- Уговор о динарском кредиту са валутном клаузулом број 375119458000000695 

закључен дана 14.02.2011. године са Московском банком а.д. Београд у износу од 

10.000.000 (десет милиона) евра;  

- Уговор о револвинг кредиту број 07-420-0112590.3 закључен дана 25.11.2011. године 

са Универзал банком а.д. Београд у износу од 500.000.000 (петсто милиона) 

динара;  

- Уговор о оквирном динарском кредиту за покриће минусног салда по текућем 

рачуну број HO-ODR-008/11 закључен дана 04.08.2011. године са Еurobank EFG а.д. 
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Београд у износу од 2.822.960.000 (две милијарде осамсто двадесет два милиона 

деветсто шездесет хиљада) динара;  

- Уговор о краткорочном оквирном кредиту по текућем рачуну број 0003378828 

закључен дана 22.06.2011. године са Ерсте банком а.д. Нови Сад у износу од 

500.000.000 (петсто милиона) динара;  

- Уговор о оквирном овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем 

рачуну број 00-410-1135723.5 закључен дана 09.08.2011. године са Комерцијалном 

банком а.д. Београд у износу од 500.000.000 (петсто милиона) динара;  

- Уговор о одобрењу прекорачења по текућем рачуну број OD 469/11 закључен дана 

16.03.2011. године са Hipo Alpe-Adria-Bank а.д. Београд у износу од 250.000.000 

(двеста педесет милиона) динара; 

- Уговор о позајмици по текућем рачуну број 63-О/2011 закључен дана 13.06.2011. 

године са Raiffeisen bank а.д. Београд за финансирање општих потреба Јавног 

предузећа "Србијагас", Нови Сад у износу од 950.000.000 (деветсто педесет 

милиона) динара;  

- Уговор о краткорочном аранжманском овердрафт кредиту - дозвољеном 

прекорачењу по текућем рачуну број 6062565006 за финансирање обртних 

средстава и текуће ликвидности закључен дана 30.08.2011. године са Credy bankom 

a.д. Kрагујевац у износу од 150.000.000 (сто педесет милиона) динара;  

- Уговор о револвинг кредитној линији број 02-14401 закључен дана 29.12.2011. 

године са Војвођанском банком a.д. Нови Сад за финансирање обртних средстава у 

максималном износу износу од 15.000.000 (петнаест милиона) евра;  

- Уговор о кредиту број 105080453000 закључен дана 22.06.2011. године са АИК 

банком а.д. Ниш за остале намене у износу од 35.000.000 (тридесет пет милиона) 

евра;  

- Уговор о револвинг линији за одобравање кредита број 50-410-1600006.6 закључен 

дана 17.05.2011. године са Findomestic bankom а.д. Београд, банка одобрава 

револвинг линију у динарима са валутном клаузулом, с тим да стање дуга по основу 

одобрене линије ни у једном тренутку не може премашити износ од 2.000.000 (два 

милиона) евра.  

 

2. Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је у току 2011. године извршило набавку 

финансијских услуга осигурања имовине и лица у укупној вредности 24.240.000 

(двадесет четири милиона двеста четрдесет хиљада) динара, без спроведеног поступка 

јавне набавке.  

 

Укупна вредност наведених уговора из тачака 1. и 2.  износи 11.897.200.000 (једанаест 

милијарди осамсто деведесет седам милиона двеста хиљада) динара. 

 

Доказ: Извештај Државне ревизорске институције о ревизији финансијских 

извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад за 2011. 

годину бр. 400-3794/2012-01 од 21. марта 2013. године 
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На набавку финансијских услуга (тачка 6. Анекса IA Закона о јавним 

набавкама, "Сл. гласник РС", бр. 116/2008 од 22.12.2008. године), у складу 

са чланом 6. став 2. Закона о јавним набавкама, примењују се све одредбе 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

II 

 

1. Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је у току 2011. године извршило набавку 

адвокатских услуга у укупној вредности 33.510.000 (тридесет три милиона петсто десет 

хиљада) динара, без спроведеног поступка јавне набавке. 

 

2. Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је у току 2011. године извршило набавку 

здравствених услуга у укупној вредности 8.515.000 (осам милиона петсто петнаест 

хиљада) динара, без спроведеног поступка јавне набавке.  

 

3. Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је у току 2011. године извршило набавку 

услуга регрутовања кадрова, прецизније услуге омладинских задруга за обављање 

повремених и привремених послова у укупној вредности 15.090.000 (петнаест 

милиона деведесет хиљада) динара, без спроведеног поступка јавне набавке.  

 

4. Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је у току 2011. године извршило набавку 

услуга обезбеђења имовине и лица у износу од 11.117.000 (једанаест милиона сто 

седамнаест хиљада) динара, као и набавку услуга регрутовања кадрова (кувари, услуге 

кафе кухиња и ресторана) у износу од 29.817.000 (двадесет девет милиона осамсто 

седамнаест хиљада) динара од добављача у земљи „Систем ФТО“, Београд, без 

спроведеног поступка јавне набавке.  

 

5. У току 2011. године Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад је са добављачем у земљи 

„Ревност“ а.д. Нови Сад закључило уговоре о набавци услуга физичко-техничког 

обезбеђења имовине, одржавања хигијене, праћења система заштите, физичких 

помоћних послова и ангажовања радника у укупном износу од 106.820.000 (сто шест 

милиона осамсто двадесет хиљада) динара, без спроведених поступака јавних набавки.  

 

Укупна вредност наведених уговора из тачака 1, 2, 3, 4. и 5.  износи 204.869.000 (двеста 

четири милиона осамсто шездесет девет хиљада) динара. 

 

Доказ: Извештај Државне ревизорске институције о ревизији финансијских 

извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад за 2011. 

годину бр. 400-3794/2012-01 од 21. марта 2013. године 

 

Наведени уговори односе се на услуге побројане у Анексу IБ Закона о 

јавним набавкама, на које се у складу са чланом 6. став 3. Закона о јавним 



4 
 

набавкама, примењују одредбе Закона о јавним набавкама којима се 

уређују јавне набавке мале вредности, без обзира на вредност тих услуга. 

 

 

III 

 

Закључивањем наведених уговора, у укупном износу од 12.102.069.000 (дванаест 

милијарди сто два милиона шездесет девет хиљада) динара, Душан Бајатовић је, 

искоришћавањем службеног положаја и прекорачењем граница службеног 

овлашћења, односно поступањем супротно члановима 6, 9. и 20. Закона о јавним 

набавкама, на противправан начин прибавио имовинску корист правним и физичким 

лицима проистеклу из закључених уговора, чиме је учинио кривично дело 

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

Србије. 

 

На основу изнетих чињеница 

 

ПРЕДЛАЖЕМО 

 

 

Да Више јавно тужилаштво у Новом Саду, с обзиром да се ради о кривичном делу за 

које се гони по службеној дужности, подигне оптужницу против Душана Бајатовића 

због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја, да се у судском поступку утврде 

све чињенице у вези са кривичним делом које му се ставља на терет и да оптужени 

Душан Бајатовић буде оглашен кривим и осуђен у складу са Кривичним закоником 

Републике Србије. 

 

Подносиоци кривичне пријаве: 

 

1. Топлички центар за демократију и људска права 

       Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље 

2. Ужички центар за људска права и демократију 

Војводе Путника бб, 31000 Ужице 

3. Удружење Пиргос 

Пиротских ослободилаца бб, 18300 Пирот 

4. Ресурс центар 

Трг ослобођења 19, 19250 Мајданпек 

5. БУМ 

Главна 47, 21220 Бечеј 

 

12.11.2013. године  За подносиоце кривичне пријаве 

 

 


