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САОПШТЕЊЕ 

 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са надлежним 
тужилаштвима и Пореском полицијом, у више одвојених акција, у циљу сузбијања 
финансијског криминала и корупције, на територији Београда, Зајечара, Ниша, Новог 
Пазара, Пријепоља, Крагујевца, Пожаревца, Смедерева, Сомбора, Сремске 
Митровице и Суботице ухапсили су 14 особа и поднели кривичне пријаве у редовном 
поступку против 24 лица.  
 
Осумњичени се терете да су у периоду од 2015. године до данас починили више 
коруптивних кривичних дела, којима су буџет Републике Србије и друге привредне 
субјекте и физичка лица оштетили за око 730.000 евра. 
 
                                                    ИЗДВОЈЕНЕ АКЦИЈЕ  

 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су четири 
особе због постојања основа сумње да су починили кривично дело злоупотреба 
службеног положаја и на тај начин оштетили Град Београд и буџет Републике Србије 
за пола милиона динара.  
 
Ухапшени су бивше одговорно лице Службе за катастар непокретности Врачар М.Ж. 
(1958), бивши стручни геодетски саветник у тој Служби Д.О. (1975) и бивши 
референт за административну и техничку подшку Ј.Ф. (1986), као и одговорно лице 
предузећа ''Смарт плус'' Д.А. (1972).  
 
Осумњичени, који су били запослени у Служби за катастар непокретности Врачар, 
терете се да су марта 2017. године, по претходном договору, као службена лица, 
искоришћавањем својих службених положаја, уз подстрекавање осумњиченог Д.А., 
донели решење којим је извршен упис права својине у корист предузећа ''Смарт 
плус'' на једном стамбеном објекту на Врачару, на основу фалсификованог решења 
о озакоњењу Секретаријата за послове легализације објеката.  
 
Сумња се да су запослени у Служби за катастар непокретности Врачар, примили 
захтев осумњичног Д.А., са пратећом документацијом потребном за упис права 
својине на стамбеном објекту на Врачару и узели га у рад.  
 
Осумњичена Ј.Ф., као референт који је био задужен за предмет, израдила је решење 
о упису права својине, иако није био приложен елаборат геодетских радова, а захтев 
није прошао упис у Пријавни лист- дигитални катастарски план.  
 
Сумња се да је потом, Д.О., оверила пријавни лист својим потписом, на основу чега 
је донето решење о упису права својине, који је осумњичена парафирала,а које је 



потписао М.Ж, као руководилац Служби за катастар непокретности Врачар, иако је 
према Закону о озакоњењу прописано да надлежни орган по службеној дужности 
доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног Решења о 
озакоњењу органу задуженом за послове премера и катастра у року од 3 дана од 
дана његове правноснажности.  
 
Решење о упису права својине, како се сумња, донето је и поред тога што 
фалсификовано Решење Секретаријата за послове легализације објеката у себи 
садржи различите бројеве решења који се односе на две различите катастарске 
општине.  
 
На овај начин, како се сумња, они су прибавили корист предузећу „Смарт плус“, за 
износ таксе која се наплаћује приликом поступка озакоњења објекта и тиме 
оштетили Град Београд и буџет Републике Србије за 500.000 динара. 
 
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће уз кривичну пријаву 
бити приведени надлежном тужилаштву.  
    

* * * 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу, у сарадњи са 
Основним јавним тужилаштвом у Аранђеловцу, ухапсили су Д.Б. (1968) осумњиченог 
да је фалсификујући налоге за уплату такси за регистрацију возила оштетио буџет 
Републике Србије за 304.628 динара.   
 
Осумњичени се терети да је од октобра 2016. до фебруара ове године, 
фалсификовао налоге за уплату такси за регистрацију возила за 25 особа са 
подручја општине Аранђеловац, које је оверавао лажним печатом и електронским 
потписом једне банке из Крагујевца.  
 
Сумња се да је на тај начин довео у заблуду лица која су плаћала таксе и референта 
на саобраћајним дозволама Полицијске станице Аранђеловац да им изда важеће 
дозволе.  
 
Због постојања основа сумње да је починио кривична дела превара, неовлашћено 
бављење одређеном делатношћу и навођење на оверавање неистиног садржаја, 
Д.Б. је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву бити приведен 
надлежном тужилаштву.  
 

* * * 
 

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Вишим 
јавним тужилаштвом у том граду, ухапсили су А.Ђ. (1982), због постојања основа 
сумње да је починио кривично дело  злоупотреба положаја одговорног лица.  
 
Осумњичени се терети да је од августа 2015. до марта 2016. године, у својству 
одговорног лица, отворио радњу за производњу игара и играчка „CUCI-DU“ 
Банковац, која никада није имала промет, како би супругу пријавио на обавезно 
социјално осигурање.  
 
Сумња се да је са супругом закључио фиктивни уговор о раду на нето месечну 
зараду од 300.000 динара, на основу кога је Републичком фонду за здравствено 
осигурање подносио извештаје о привременој спречености за рад, због одржавања 
трудноће.  
 



На основу тога, супруга осумњиченог остваривала је право на новчану накнаду  од 
1.653.140 динара, за колико је оштећен Републички фонд за здравствено осигурање 
и буџет Републике Србије. 
 

* * * 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Пазару, у сарадњи са 
Основним јавним тужилаштвом у том граду, ухапсили су Е.Х. (1984), због постојања 
основа сумње да је починио кривична дела недозвољена трговина и недозвољен 
промет акцизних производа.  
 
Полиција је у децембру прошле године приликом претреса, у гаражи оштећеног у 
возилу пронашла 1.500 боксова цигарета марке ''Ашима'' без акцизних маркица.  
 
Након обављеног вештачења утврђено је да трагови на аутомобилу и боксовима 
припадају осумњиченом. 
 
Сумња се да је извршењем ових кривичних дела, Е.Х. нанео штету буџету Републике 
Србије за 2.210.100 динара. 
 
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити 
приведен надлежном тужилаштву.  
 

* * * 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Смедереву, у сарадњи са 
Основним јавним тужилаштвом у том граду, ухапсили су одговорно лице привредног 
друштва „Blue travel word“ Д.М. (1980), због постојања основа сумње да је починио 
кривична дела пореска утаја, превара и фалсификовање службене исправе.  
 
Сумња се да је Д.М. од јануара 2015. до краја августа прошле године са рачуна 
предузећа ''Blue travel word'' неосновано подигао 37.327.578 динара, задржао га за 
себе, и на тај начин избегао да обрачуна и уплати порез на остале приходе од 
7.422.160  динара, за колико је оштетио буџет Републике Србије.    
 
Такође, како се сумња, у намери да себи прибави имовинску корист, Д.М. је са више 
особа закључио уговоре о организовању туристичког путовања у организацији 
агенција ''Blue travel world'' i ''Blue travel plus'', иако је знао да до реализације 
путовања неће доћи. 
 
Оштећени су измирили у целости уговорну обавезу пре планираног датума 
путовања, а осумњичени је на овај начин, како се сумња, себи прибавио 
противправну имовинску корист од 3.819.011 динара. 
 
Д.М. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен 
надлежном тужилаштву.   
 
 

* * * 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору, у сарадњи са Одсеком 
пореске полиције у том граду и Основним јавним тужилаштвом, ухапсили су Ј.М. 
(1979), због постојања основа сумње да је починио кривична дела пореска утаја и 
фалсификовање службене исправе.  
 



Сумња се да је Ј.М., као власника аутопревозничке радње од фебруара 2016. до 
децембра 2017. године прибавио 140 лажних фискалних и готовинских рачуна, 
наводно издатих од стране више привредних друштава.  
 
Постоје основи сумње да је те фалсификоване и готовинске рачуне, Ј.М. у свом 
књиговодству приказао као истините, на основу чега је остварио право на одбитак 
дугованог пореза и исказао умањену пореску основицу за обрачун пореза и 
доприноса у пореским пријавама за коначно утврђивање пореза на приходе.  
 
Осумњичени је на тај начин оштетио буџет Републике Србије и фондове социјалног 
осигурања за 3.467.878 динара.  
 
Осумњичени се терети и да је уништио односно прикрио део пословне 
документације аутопревозничке радње, чиме је починио кривично дело 
фалсификовање службене исправе.  
 
Ј.М. је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву бити приведен 
надлежном тужилаштву.  
  

* * * 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици, у сарадњи 
са Сектором пореске полиције и Основним јавним тужилаштвом у том граду, 
ухапсили су власнике привредних газдинстава П.Ж. (1952), Б.Ж. (1989) и Н.Ж. (1980), 
због постојања основа сумње да су починили кривична дела пореска утаја и 
неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит из Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији.  
 
Осумњичени се терете да су од 2015. до 2017. године, у намери да избегну плаћање 
ПДВ-а и неосновано остваре право на порески кредит ПДВ, у свом књиговодству 
евидентирали фалсификоване улазне готовинске рачуне и фискалне исечке о 
наводној набавци добара од наводних добављача по којима промет добара никада 
није извршен, а које су неосновано искористили као претходни порез са правом на 
одбитак.  
 
На тај начин, како се сумња, оштетили су  буџет Републике Србије за 19.175.012 
динара. 
 
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, 
бити приведени надлежном тужилаштву.  
 
 

       КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ У РЕДОВНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, по налогу надлежног 
тужилаштва, поднели су кривичну пријаву у редовном поступку против бившег 
референта студентске службе Више пословне студије струкових студија Блаце, 
Одељења у Јагодини због постојања основа сумње починила кривично дело 
превара.  
 
Сумња се да је она, након што јој је престао отказ уговора о раду, током  2016. и 
2017. године приказивањем неистинитих чињеница да је и даље референт 
студентске службе, доводила у заблуду више лица са подручја Србије и Црне Горе, 
који су у то време били студенти поменуте школе.  



 
Оштећени, који су били у заблуди да је осумњичена референт, уплаћивали су јој 
одређене новчане износе на име школарине путем ПосТнеТ упутница и Вестерн 
униона.  
 
Сумња се да је на овај начин осумњиченој уплаћено у више наврата 629.627 динара, 
за колико је оштетила студенте, а себи прибавила против правну имовинску корист.  
 
 

* * * 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, по налогу надлежног 
тужилаштва, поднели су кривичну пријаву у редовном поступку против две особе, 
због постојања основа сумње да су починиле кривично дело недозвољена 
производња, чиме су нанели штету буџет Републике Србије за 25.683.647 динара.  
 
Полиција је у сарадњи са Фитосанитарном инспекцијом на подручју Плочица 
пронашла око 2,5 хектара илегалног засад дувана на више парцела, за који се сумња 
да су га посадили осумњичени.  
 
Фитосанитарна инспекција издала је налог да се дуван уништи, што је и учињено. 
 

* * * 
 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици, по налогу надлежног 
тужилаштва, поднели су кривичну пријаву у редовном поступку, против 
тридесетједногодишњег мушкарца, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дело недозвољена трговина.  
 
Сумња се да је он, без овлашћења за трговину, од маја 2015. до фебруара 2017. 
године продао 30 расних паса иностраним купцима за 38.461 евро и 13.836 динара. 
 

* * * 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова – Одељења за борбу против 
корупције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног 
тужилаштва у Новом Саду, поднели су кривичну пријаву  у редовном поступку против 
одговорног лица у предузећу „Сун&Сеа“ ДОО Суботица, због постојања основа 
сумње да је извршењем два кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица 
себи прибавио имовинску корист од око седам милиона динара. 
 
Сумња се да је он, искоришћавањем свог положаја и прекорачењем граница свог 
овлашћења, себи прибавио противправну имовинску корист тако што је уговарао 
туристичке аранжмане са већим бројем физичких лица, као субагент туристичких 
агенција и примао уплате за та путовања. Тако прикупљени новац није уплаћивао на 
жиро рачун свог предузећа већ га је присвојио за себе и тако прибавио противправну 
имовинску корист у износу од 6.934.966 динара, за колико је оштетио 23 физичка 
лица и једно предузеће. 
 

*** 
 
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу, по налогу Основног 
јавног тужилаштва у том граду, поднели су кривичну пријаву у редовном поступку 
против тридесетогодишњег мушкарца, због постојања основа сумње да је извршио 
кривично дело недозвољена трговина. 



 
Сумња се да је он, од 1. јуна 2016. до 1. марта 2018. године, без овлашћења за 
трговину у сврху продаје, набавио и преко интернет сајта ''Купујем – продајем'' 
оглашавао и неовлашћено продао робу у укупној вредности од 1.877.550 динара 
разним лицима на територији Србије. 
 
 
Београд, 
Број: 691/18 
13. септембар 2018. године  
 
 


