
РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

 

Против ТОМИЦЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, 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 и 
нанео штету буџету Републике Србије тако што је:  

1. Извршио плаћање на име расхода угоститељских услуга без књиговодствене 
документације, односно валидне рачуноводствене исправе, у укупном износу од 
697.859 динара,  

2. У спровођењу "Програма јавног здравља у функцији института и завода за јавно 
здравље у 2008. години" одобрио плаћање средстава у укупном износу од 10.722.457 
динара, супротно одредбама Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском 
рачуноводству 

чиме је учинио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног 
законика Републике Србије.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Томица Милосављевић, министар здравља од 01.01.2008. године на основу Одлуке о 

избору Владе ("Службени гласник РС" број 44/2007 од 15.05.2007. године и број 66/2008 од 

07.07.2008. године) и Закона о министарствима ("Службени гласник РС" број 43/2007 и број 

65/2008) је: 

1. У буџетској 2008. години извршио плаћање на име расхода угоститељских услуга без 

књиговодствене документације, односно валидне рачуноводствене исправе, у укупном 

износу од 697.859 динара по рачунима Управе за заједничке послове републичких 

органа број: 1763 од 01.02.2008. године у износу од 108.100 динара, број 659 од 

19.06.2008. године у износу од 91.692 динара, број 826 од 21.07.2008. годнне у износу 

од 89.592 динара, број 1138 од 25.09.2008. године у износу од 96.453 динара, 1534 од 

25.11.2008. године у износу од 96.023 динара, број 1508 од 24.11.2008. године у износу од 

215.999 динара, без доказа да су настали у сврху посла и пословне сарадње који је 

саставни део рачуноводствене исправе како је то прописано чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, чиме је поступио супротно одредбама Закона о буџетском 

систему. 

 



2. У буџетској 2008. години у спровођењу "Програма јавног здравља у функцији института и 

завода за јавно здравље у 2008. години" одобрио плаћање средстава у укупном 

износу од 10.722.457 динара, по уговорима који су на основу "Одлуке о критеријумима 

и мерилима за распоређивање средстава и уговарање послова од општег интереса у 

здравственој заштити са Заводима и Институтима за јавно здравље у 2008. години" број 

401-00-403/2008-07 од 13.02.2008. године, закључени са Заводом за јавно здравље 

Пожаревац, Заводом за јавно здравље Тимок-Зајечар и Институтом за јавно здравље 

Ниш, чиме је поступио супротно одредбама Закона о буџетском систему. 

- Завод за јавно здравље Пожаревац је на име остварених сати редовног рада  

поднео на наплату износ од 5.576.916 динара, зато што је по извршиоцима 

приказивао месечно ангажовање у сатима веће него што је месечни фонд сати увећан 

за могуће сате рада дужег од пуног радног времена на недељном, односно месечном 

нивоу, па је тако за поједине извршиоце исказано од 230 до 650 сати рада месечно; 

- Завод за јавно здравље Тимок-Зајечар поднео је на наплату трошкове амортизације у 

укупном износу од 1.126.000 динара, а што није предвиђено Одлуком нити уговором; 

- Институт  за јавно здравље Ниш поднео је на наплату расход плата административних 

радника - заједничких служби у укупном износу од 4.019.341 динара, а које нису 

предвиђене Одлуком нити уговором. 

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

Искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница службеног 
овлашћења Томица Милосављевић 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 Томице Милосављевића због кривичног дела 
Злоупотреба службеног положаја, да се у судском поступку утврде све чињенице у вези 
са кривичним делом и да оптужени Томица 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 

 

 

 


