Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 023-02-00257/2013-01
28.01.2014. године
Кнеза Милоша 20
Београд
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ул. Немањина 22-26
БЕОГРАД
На основу члана 280. Закона о кривичном поступку („Сл.Гласник РС“, бр. 72/2011,
101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013), а у вези са службеним сазнањима којима располаже
Министарство привреде Републике Србије на даљу надлежности подноси се:

КРИВИЧНА ПРИЈАВА
против

1. СИНИШЕ МАЛОГ, саветника Првог потпредседника Владе Републике Србије,
председника Привременог органа управљања Града Београда, члана Управног одбора
Клиничког центра Србије, председника Управног одбора Комерцијалне банке а.д.,
Председника Управног одбора привредног друштва Фиат аутомобили Србија доо, јер
постоји основана сумња
2. СЛАЂАНЕ БАЦКОВИЋ, директорке Фонда за развој Републике Србије,
ДА ЈЕ
пријављени Синиша Мали у својству службеног лица, Саветника Првог потпредседника
Владе Републике Србије, прегорачењем границе свог овлашћења, дана 22.10.2013. године, према
писменој изјави другопријављене Слађане Бацковић број: 02-4686/1, од 25.10.2013. године,
достављене Кабинету министра привреде, издао налог директорки Фонда за развој Републике
Србије другопријављеној Слађани Бацковић да повуче менице са валутом извршења 22.10.2013.
године број: АА9124606 на износ 10,000,00 динара и број: АА9124614 на износ 7,000,00 динара,
које су представљале средство обезбеђења по уговорима које Фонд за развој Републике Србије
има са привредним друштвом „Беохемија“ доо Београд број: 22617 и број: 22699, што је
друопријављена Слађана Бацковић учинила 22.10.2013. године, чиме је Фонд као поверилац
изгубио првенство наплате код Народне банке Србије и могућност наплате, да би потом укупне
неизмирене обавезе дужника „Беохемија“ доо у принудној наплати до данас биле увећане за
више од 4,9 милијарди динара,
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ЧИМЕ ЈЕ

првопријављена и другопријављени извршили кривично дело Злоупотребе
службеног положаја из Члана 359 ст. 3 у вези ст. 1. Кривичног закона РС или било које друго
кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности, те као подносилац ове
пријаве Министарство привреде надлежном јавном тужиоцу предлаже да ради утврђивања
елемената кривице прибави доказе и покрене поступак против наведених лица.

Образложење

Кабинет министра привреде Републике Србије дошао је 24.10.2013. године до службеног
сазнања да Синиша Мали саветник Првог потпредседника Владе Републике Србије врши
притисак на директорку Фонда за развој Републике Србије да код појединих корисника кредита,
где су наступили услови за принудну наплату, одлаже принудну наплату и активирање средстава
обезбеђења, о чему је затражено писмено изјашње Слађане Бацковић.
Дописом број: 02-4686/1, од 25.10.2013. године, Слађана Бацковић је навела да је према
налогу Синише Малог повукла менице број: АА9124606 на износ 10,000,00 динара и број:
АА9124614 на износ 7,000,00 динара, које су представљале средство обезбеђења по уговорима
које Фонд за развој Републике Србије има са привредним друштвом „Беохемија“ доо Београд
број: 22617 и број: 22699.
Имајући у виду да Министарство привреде нема законом прописана овлашћења да
утврђује кривично-правни аспект претходно наведених радњи одлучено је да се о наведеном у
форми кривичне пријаве обавести надлежни јавни тужилац, а ради утврђивања елемената
кривичне одговорности из КЗ РС за које се гоњење предузима по службеној дужности.
С поштовањем,

МИНИСТАР

Саша Радуловић

ПРИЛОГ:

-

Допис Фонда за развој број: 02-4686/1, од 25.10.2013. године
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