
РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

 

Против ОЛИВЕРА ДУЛИЋА, министра у Влади Републике Србије,  

због тога што је у буџетској 2008. години, искоришћавањем свог службеног положаја и 
прекорачењем граница службеног овлашћења, прекршио Закон о буџетском систему тако 
што је одобрио плаћање обавеза у укупном износу од 4.597.744,82 динара без 
књиговодствене документације односно валидне рачуноводствене исправе, то јест без 
рачуна и документа којим се потврђује да је опрема преузета и тиме нанео штету буџету 
Републике Србије, чиме је учинио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из 
члана 359. Кривичног законика Републике Србије.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Оливер Дулић, министар животне средине и просторног планирања, одговорно лице у 
министарству од 08.07.2008. године 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 одобрио плаћање обавеза у укупном износу од 
4.597.744,82 динара, без књиговодствене документације, односно валидне 
рачуноводствене исправе, то јест без рачуна и документа којим се потврђује да је опрема 
преузета, па је на тај начин поступио супротно одредбама Закона о буџетском систему и  
члана 6. Уговора о реализацији пројекта "Систем ране најаве радијационог акцидента". 
На основу Уговора о реализацији пројекта "Систем ране најаве радијационог 
акцидента", број 401-00-367/07-01 од 02.08.2007. године закљученим са Институтом за 
нуклеарне науке "Винча", уговорена је набавка шест ГМ детектора за мерење апсорбоване 
дозе гама зрачења у ваздуху и шест мерача нивоа падавина и инсталирање те опреме на 
локацијама Палић, Ниш, Златибор, Врање, Нови Сад и Косовска Митровица у вредности 
од 2.429.597,58 динара. Поред тога, Уговором о реализацији пројекта број 401-00-
368/07-01 од 2.8.2007. године, уговорена је набавка софтвера и јединственог 
информационог система и инсталирање на девет локација за мерење апсорбоване дозе 
гама зрачења у ваздуху у вредности од 2.166.147,24 динара. Издатаке из буџета по 
наведеним уговорима Оливер Дулић одобрио је без валидне рачуноводствене исправе, 
односно књиговодствене документације, то јест без испостављеног рачуна и документа којим 
се потврђује да је опрема преузета, па је на тај начин поступио супротно одредбама Закона 
о буџетском систему и  члана 6. Уговора.  

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

Искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница службеног 
овлашћења Оливер Дулић је прекршио Закон о буџетском систему и нанео штету буџету 
Републике Србије, 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 Оливера Дулића због кривичног дела Злоупотреба 
службеног положаја, да се у судском поступку утврде све чињенице у вези са кривичним 
делом и да оптужени Оливер Дулић 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 

 

 

 


