
РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

 

Против САШЕ ДРАГИНА, министра у Влади Републике Србије,  

због тога што је у периоду од 01.01. до 07.07.2008. године, као одговорно лице у  
Министарству животне средине, искоришћавањем свог службеног положаја и 
прекорачењем граница службеног овлашћења, супротно члану 20. Закона о јавним 
набавкама закључио уговоре са предузећима "Циклонизација" д.о.о. и "Мива" д.о.о., и на 
тај начин им  прибавио  имовинску корист проистеклу из уговора о набавци услуга  укупне 
вредности  340.895.920 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 

 

Саша Драгин, бивши министар животне средине у Влади Републике Србије (Одлука о 
избору Владе "Службени гласник РС" број 44/2007 од 15.05.2007. године, Закон о 
министарствима "Службени гласник РС" број 43/2007) је у периоду од 01.01. до 
07.07.2008. године,  у буџетској 2008. години преузео обавезе у укупној вредности од 
340.895.920  динара односно доделио уговоре о набавци услуга сузбијања амброзије, 
сузбијања крпеља и сузбијања ларви комараца на територији Републике Србије 
супротно члану 20. Закона о јавним набавкама на тај начин што је: 

1. за реализацију обавезе сузбијања амброзије са "Циклонизација" д.о.о. закључио 
Уговор о јавној набавци услуге сузбијања амброзије на територији Републике 
Србије без Покрајина и града Београда, број 404-02-15/15/08-01 од 29.04.2008. 
године у вредности од 168.980.400 динара; 

2. за реализацију обавезе сузбијања крпеља са "Циклонизација" д.о.о. закључио 

Уговор о јавној набавци услуге биолошког сузбијања крпеља на територији 
Републике Србије без  Покрајина, број  404-02-17/8/08-01   од  04.04.2008.  године 
у  вредности  од 38.921.120 динара; и 

3. за реализацију обавезе сузбијања ларви комараца закључио Уговор о јавној 
набавци услуге биолошког сузбијања ларви комараца на територији Републике 
Србије са "Мива" д.о.о., број 404-02-16/18/08-01 од 14.04.2008. године у 
вредности од 132.994.400 динара 

Набавку предметних услуга у сва три случаја одговорно лице је извршило доделом 
уговора у поступку са погађањем без претходног објављивања. У оваквом поступку 
додела уговора о јавној набавци врши се ако због изузетне хитности проузроковане 
ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком 
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима 
одређеним за отворени или рестриктивни пооступак. Разлози за примену поступка са 
погађањем без претходног објављивања наведени у Извештају министарства број 
404-15/14/2008-01 од 18.04.2008. године упућеном Управи за јавне набавке у 



супротности су са временом окончања поступка јавне набавке (17.04.2008. године) 
и временом отпочињања реализације напред наведених уговора. Ако је у 
предметном извештају "блага зима и раније кретање вегетације" означено као 
разлог (непредвиђени догађај и ванредна околност) за јавну набавку у поступку са 
погађањем без претходног објављивања, што је 11. фебруара 2008. године 
препоручио Савет за примену биолошких, биотехничких и хемијских средстава у 
заштити екосистема, онда је предметна јавна набавка морала бити отпочета и 
окончана много раније, а не тек 17. априла 2008. године. Код оваквог чињеничног 
стања, које демантује да је реч о непредвиђеном догађају и ванредним околностима, 
време трајања предметног поступка јавне набавке је толико да се у том времену 
могао спровести отворени поступак јавне набавке у роковима у складу са одредбама 
Закона 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, Саша Драгин је прекршио Закон о јавним набавкама и предузећима 
"Циклонизација" д.о.о. и "Мива" д.о.о. прибавио  имовинску корист проистеклу из уговора 
о набавци услуга  укупне вредности  340.895.920 динара, а буџету Републике Србије, 
кршећи одредбе истог закона, нанео штету  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 Саше Драгина због кривичног дела Злоупотреба 
службеног положаја, да се у судском поступку утврде све чињенице у вези са кривичним 
делом и да оптужени Саша Драгин 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 

 

 

 


