Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
Посебном одељењу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за сузбијање корупције
Сутјеска бр. 3, 21101 Нови Сад

На основу члана 280. Законика о кривичном поступку, подносим
КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

Против НН службених лица у Покрајинској влади АП Војводине, Булевар Михајла Пупина
бр. 16, 21101 Нови Сад,
Због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из члана 359. Кривичног законика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Акредитована посматрачка мисија ЦРТА је посматрала изборни дан на изборима за
одборнике спроведене у општини Лучани 16.12.2018. године. Мисија је обухватала
посматрање избора како на биралиштима, тако и посматрање изборног дана у овој општини
уз помоћ својих мобилних тимова. Посматрање је обухватало и бележење неправилности
које су примећене у овој општини критичног дана. Овом приликом, посматрачка мисија
ЦРТА је у општини Лучани забележила присуство неуобичајено великог броја возила
регистарских ознака изван општине Лучани, а међу њима и возило марке Škoda тип Superb,
регистарских ознака BG 1108 UP.
Посматрачкој мисија ЦРТА је, на основу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Секретаријат Покрајинске владе АП Војводине дана 25.09.2019. године
електронском поштом доставио табелу са подацима о возилима која се налазе у својини
АП Војводине, а која користе покрајински органи.
Упоређивањем информација прибављених од Секретаријата АП Војводине и фотографија
са лица места, Посматрачка мисија ЦРТА је утврдила да је возило регистарских ознака BG
1108 UP, које је у својини АП Војводине, критичном приликом било присутно у општини
Лучани.
Докази:
1. Фотографија возила регистарских ознака BG 1108 UP коју је посматрачка мисија
фотографисала током изборног дана у општини Лучани 16.12.2018. године;
2. Имејл Секретаријата Покрајинске владе АП Војводине од 25.09.2019. године, са
подацима о возилима која су у јавној својини АП Војводине, међу којима се налазе
и подаци о предметном возилу;
3. Изјава подносиоца пријаве, члана посматрачке мисије ЦРТА која је уочила односно
возило.

Како није изгледно да надлежност покрајинских органа АП Војводине подразумева
присуство њихових службених лица у општини Лучани, постоје основи сумње да су
службена лица у Покрајинској Влади АП Војводине или у другим покрајинским органима
злоупотребила јавне ресурсе и нанела имовинску штету АП Војводини у непознатом
износу.

У Београду 14.10.2019. године.
Подносилац пријаве, за посматрачку мисију ЦРТА

Раша Недељков
Адреса: Тополска 22, 11118 Београд,
Телефон: 011/ 24 000 62,
Електронска пошта: rasa.nedeljkov@crta.rs

