
 

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
Вожда Карађорђа бр. 23 
18000 Ниш 
 

Предмет: Информација о наводима у медијима који указују на могуће кривично дело из 

надлежности Вишег јавног тужилаштва - Посебног одељења за сузбијање корупције у Нишу 

Поштовани,  

Овим путем желимо да вам укажемо на вести, објављене у медијима, у којима се указује на 

деловање појединаца – јавних функционера које би могло представљати кривично дело из 

надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу. 

Пре свега, ради се о тексту "Дробњак отишао у село које се одрекло Вућића и обећао асфалт", 

објављеном 10. јуна ове године на интернет страници 

http://rs.n1info.com/Vesti/a608683/Drobnjak-otisao-u-selo-koje-se-odreklo-Vucica-i-obecao-

asfalt.html. 

У тексту се наводи да је 10. јуна ове године в.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Србије'' 

Зоран Дробњак, у друштву градоначелника Града Лесковца, Горана Цветановића, посетио село 

Кукуловце, општина Лесковац. Према изнетим наводима, поменути догађај десио се само два 

дана након што су медији објавили информацију да се село Кукуловце ''одрекло Вучића'' јер су 

мештани тог села одлучили да бојкотују предстојеће парламентарне изборе зато што им нису 

испуњена обећања дата за председничке изборе 2017 године. Као што се у тексту истиче, том 

приликом в.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран Дробњак дао је обећање 

мештанима да ће им улице бити асфалтиране а машине за асфалтирање бити у селу већ у 

четвртак. Текст се завршава информацијом да су екипе већ на терену, мада су локалне власти у 

Лесковцу раније уверавале становнике да је проблем пројекат. 

Поред тога, јавности је доступна и вест, објављена на интернет страници 

https://nova.rs/politika/drobnjak-prekrsio-zakon-obecao-put-pa-rekao-sad-glasajte/, која је 

пропраћена и видео снимком већ поменуте посете на коме се у 54. секунди трајања чује како 

в.д. директор Јавног предузећа ''Путеви Србије'' Зоран Дробњак, присутним мештанима на 

крају поручује да сада изађу на гласање. 

Као што Вам је познато Кривични законик Републике Србије у члану 156. прописује кривично 

дело ''Давања и примање мита у вези са гласањем'', а дело може извршити свако ко другоме 

нуди, даје или обећа поклон или какву другу корист да на изборима гласа.  

Због свега наведеног, у уверењу да ћете размотрити горње наводе и нади да ћете нас 

известити о донетој одлуци, срдачно Вас поздрављамо. 

За Транспарентност Србија  

Програмски директор 

Немања Ненадић 

Београд, 15.6.2020. 
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