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КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ПРОТИВ МИНИСТАРА
Koaлиција за надзор јавних финансија поднела је Републичком јавном тужилаштву
кривичне пријаве (www.nadzor.org.rs) против министара Томице Милосављевића, Оливера
Дулића, Слободана Милосављевића и Саше Драгина и директора Управе за заједничке
послове републичких органа Новице Антића, због кривичног дела злоупотребе службеног
положаја.
Кривичне пријаве поднете су због тога што су поменута лица у буџетској 2008. години,
искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница службеног
овлашћења, прекршила Закон о буџетском систему и Закон о јавним набавкама и на тај
начин нанела вишемилионску штету буџету Републике Србије. Кривичне пријаве поднете
су на основу Извештаја о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије
за 2008. годину који је израдила Државна ревизорска институција.
Коалиција изражава жаљење због чињенице да, иако налази Државне ревизорске
институције неоспорно указују на постојање елемената кривичног дела у радњама
поменутих државних функционера, ова институција није реаговала на одговарајући начин и
против починилаца поднела кривичне, већ само прекршајне пријаве. Додатно забрињава
чињеница да тужилаштво, које је надлежно за гоњење учинилаца кривичних дела, није
испитало наводе Државне ревизорске институције, иако налази из извештаја указују на
постојање кривичних дела за која се гони по службеној дужности.
На овај начин се, по ко зна који пут, особама које располажу новцем грађана Србије
омогућава не само да избегну одговорност за бахато занемаривање интереса тих грађана
и ненаменско и противзаконито трошење буџетских средстава, већ и да са таквим
понашањем наставе и убудуће.
Коалиција за надзор јавних финансија верује да је време да се прекине са праксом
заштите «недодирљивих» од суочавања са сопственом одговорношћу и да је последњи
тренутак да државни функционери почну да полажу рачуне о свом јавном раду и
понашању. Само тако у Србији могу да се обезбеде услови за изградњу уређене, правне и
демократске државе у којој закон важи за све.
Подносиоци кривичних пријава:
Топлички центар за демократију и људска права - Прокупље
Грађанска читаоница Пиргос – Пирот
Тимочки клуб – Књажевац
Ужички центар за људска права и демократију – Ужице
Ресурс центар – Мајданпек
Центар за цивилно војне односе – Београд
Центар за развој непрофитног сектора – Београд
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