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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  3.прим.наслову   
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО   1.прим.за извештај   
У НОВОМ САДУ      1.прим.фасц.3 
Посебно одељење за сузбијање корупције 
БРОЈ КТКО 655/18  Сагласан: 
ДАНА 19.09.2018. Руководилац одељења 
НОВИ САД      Видак Даковић 
СЈ/ДС 
 

ВИШЕМ СУД У НОВОМ САДУ 
 

ПОСЕБНОМ ОДЕЉЕЊУ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
 

На основу чл.43 ст.2 т.5 а у вези са чл.499 ст.1 и чл.500 ЗКП подносим 
 

О П Т У Ж Н И  П Р Е Д Л О Г 
 

Против: 
 
ДЕЛИЋ ЈОВИЦЕ, од оца Радована и мајке Станице, рођене Топаловић, рођен 
18.08.1976. године у Руми, ЈМБГ 1808976880030, држављанин Републике Србије, 
завршио гимназију, писмен, запослен по уговору о делу, ожењен, отац двоје деце, 
без покретне и непокретне имовине, супруга као члан породичног домаћинства 
власник плаца у Буђановцима, са пребивалиштем Буђановци, ул. Небојше 
Јерковића бр.57, неосуђиван према изводу из КЕ, налази се на слободи, 
 
због оправдане сумње да је: 

 
Дана 09.11.2016. године у Руми, у Одељењу за општу управу и заједничке послове, 
Општинске Управе Општине Рума способан да схвати значај свог дела и да 
управља својим поступцима, свестан свог дела и хтео његово извршење, те свестан 
забрањености својих радњи,  као службено лице у својству референта за оверу 
докумената наведене општинске управе, искористио свој службени положај и 
овлашћења на који начин је прибавио корист Божић Влади из Буђановаца, тако што 
је печатом општинске управе и својим потписом оверио потпис „Божић Јелена“ на 
пуномоћи која је дата Катанић Драгану из Београда а у вези располагања 
путничким моторним возилом, иако Божић Јелена није била присутна и Божић 
Влада се уместо ње потписао на месту „пуномоћ даје“, те Божић Влади дозволио да 
се уместо Божић Јелене потпише у уписник за оверавање потписа, рукописа и 
преписа под редим бројем 12100 
 
 
чиме је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл.359 ст.1 
КЗ.  
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ПРЕДЛАЖЕМ 
 

 
Да Виши суд у Новом Саду - Посебно одељење за сузбијање корупције закаже 
главни претрес на који ће позвати: 
 
окривљеног: 
- Делић Јовицу, 
 
Сведока:  
- Јелена Божић, Буђановци, ул. Иве Лоле Рибара бр.100 
 
Да се на главном претресу изведу следећи докази тако што ће се извршити увид у:  
- фотокопију пуномоћи која је оверена дана 09.11.2016. године, 
- по потреби прибавити оригиналну пуномоћ која је оверена дана 09.11.2016. 
године од општинске управе Рума на основу које је вештак урадио графолошко 
вештачење, 
- фотокопију странице уписника за оверавање потписа, рукописа и преписа 
општинске управе Рума,  
- налаз графолошког вештачења вештака Дошен Бранка, 
- извод из КЕ ПС Рума. 
 
Предлажем да се окривљени огласи кривим и да му се за извршено кривично дело 
утврди казна затвора у трајању од 1 године.  
 
Предлажем да се на основу чл.30 ЗКП спроведе јединствени поступак против 
окривљеног и да се овај оптужни предлог споји са оптужним предлогом ВЈТ у 
Новом Саду, Посебно одељење за сузбијање корупције бр. КТКО 718/18 који је већ 
достављен Вишем суду у Новом Саду, Посебном одељењу за сузбијање корупције. 
 
 
 

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 
 

        СЛОБОДАНКА ЈОВИЧИЋ 
 
 
 
 
 


