
 

 
 

П Р И Т У Ж Б А 
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Притужба коју нам упутите биће копирана и достављена 
физичком и/или правном лицу, односно органу против кога подносите притужбу.  

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ПОДНОСИ ПРИТУЖБУ 

1. ИМЕ: Глишо  
2. ПРЕЗИМЕ:  Видовић 
3. НАЗИВ _____________________________________________________________  

(ако је подносилац притужбе правно лице) 
4. ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: НЕ (одговорите са ДА 

или НЕ) 
5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАПИШИТЕ У ЧИЈЕ 

ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 
______________________________________________________________________ 

6. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ: 
_______________ (одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите сагласност, 
уколико је имате) 

7. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: Ужице, ул. Малише Атанацковића бр.4 
8. ТЕЛЕФОН: 064/800 55 00 
9. E-mail: poblace@gmail.com 
10. ДАТУМ РОЂЕЊА: 07.02.1972. godine 
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ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ ПРОТИВ КОГА 
ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ  

 

А) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН 

    1. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/ОРГАНА Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије. 

    2. СЕДИШТЕ И АДРЕСА  ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд 

    3. ТЕЛЕФОН _______________________________________________________________ 

    4. ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ - ДА (одговорите са ДА или НЕ) 

 
Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _______________________________________________________ 

2. АДРЕСА _______________________________________________________________ 

3. ТЕЛЕФОН _____________________________________________________________ 

4. ДА ЛИ ЈЕ ОСОБА ЗА КОЈУ ТВРДИТЕ ДА ВАС ЈЕ ДИСКРИМИНИСАЛА ТО УЧИНИЛА 
НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ/ ИЗВРШАВАЈУЋИ РАДНЕ ЗАДАТКЕ _________________  
(одговорите са ДА или НЕ) 

5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАВЕДИТЕ ГДЕ ЈЕ 
ОСОБА ЗАПОСЛЕНА _____________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
(назив предузећа/институције/организације, адресу, телефон, позицију/радно 
место те особе) 

 

НАПОМЕНА: Уколико има више правних и/или физичких лица, односно органа на које 
се притужујете, молимо Вас да за свакога посебно попуните образац притужбе.  
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ОСНОВ ДИКРИМИНАЦИЈЕ 

Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих сматрате да сте 
били дискриминисани.  

1. раса 
2. боја коже 
3. преци 
4. држављанство 
5. национална припадност или етничко порекло 
6. језик 
7. верска или политичка убеђења 
8. пол 
9. род 
10. родни идентитет 
11. сексуална оријентација 
12. полне карактеристике 
13. ниво прихода 
14. имовно стање 
15. рођење 
16. генетске особености 
17. здравствено стање 
18. инвалидитет 
19. брачни и породични статус 
20. осуђиваност 
21. старосно доба 
22. изглед 
23. чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама 
24. неко друго лично својство УЗБУЊИВАЧ (молимо наведите) 

Молимо Вас да укратко наведете зашто сматрате да је лично својство које сте 
означили било повод за дискриминацију. 

Као припадник МУП-а Републике Србије, ПУ у Ужицу, као председник Синдиката 
полиције „Слога“, и председник удружених синдиката Србије Слога Град Ужице, 
годинама указујем на незаконито поступање старешина у Министарству 
унутрашњих послова. Како сам по образовању дипломирани правник заступам 
припаднике синдиката „Слога“ у поступцима пред МУП-ом Републике Србије и 
другим органима. 

Овом притужбом указујем да сам због тога што сам председник Синдиката 
полиције „Слога“, председник Удружених синдиката Србије Слога Град Ужице, као 
неко ко има другачија политичка уверења од политике владајућа коалиције у вези 
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чега и јавно иступам и као узбуњивач који јавност обавештава о незаконитистима у 
МУП-у и другим државним инстиитуцијама, ДИСКРИМИНИСАН од стране МУП-а 
Републике Србије у односу на друге припаднике МУП-а, односно да се МУП према 
мени понашао неједнако у односу на друге припаднике МУП-а те да сам на тај 
нашин стављен у неповољнији положај. 

Остављам слободу институцији Повереника да утврди да је дискриминација 
наступила и по неком другом личном својству. 

 

 

ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ 

 

1. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ (суд, општина, министарство, 
комисије...) 

2. У ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊА ИЛИ НА ПОСЛУ 
3. ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА ИЛИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКАТА И 

ПОВРШИНА 
4. ОСТВАРИВАЊЕ ВЕРСКИХ ПРАВА 
5. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
6. ОСТВАРИВАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА 
7. ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
8. НЕШТО ДРУГО (молимо наведите) 

Ова притужба се односи  на дискриминацију у односу на друге припаднике МУП-
а због покретања дисциплинског поступка и суспензије с посла. 

 

 

ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете 
детаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које су биле присутне и 
слично. 

Спроводећи синдикалне активности у току 2021. године инспекцији рада сам доставио 
пријаву против фирме АД  „Путеви Ужице“ и директора Лека Корићанца због 
непоштовања Закона о раду. Истог дана 27.07.2021. године, када сам на друштвеним 
мрежама објавио вест да је инспекција рада покренула поступак против Лека 
Корићанца и АД Путева Ужице, против мене је покренут је дисциплински поступак за 
тешку повреду радне обавезе због понашања које штети угледу службе, након чега 
сам удаљен с посла – суспендован. Том приликом  одузети су ми службена 

4 

 

 
Повереник за заштиту равноправности                                                                   Tел/ Факс: +381 11 243 81 84                 
Адреса: Булевар краља Александра 84                                                                                             www.ravnopravnost.gov.rs 
11000 Београд, Република Србија                                                                                                       poverenik@ravnopravnost.gov.rs 

http://www.ravnopravnost.gov.rs/
mailto:poverenik@ravnopravnost.gov.rs


 

легитимација са значком и по службеној дужности поднета кривична пријава због 
кривичног дела Угрожавање сигурности из чл. 168 Кривичног Законика Републике 
Србије службени пиштољ што је код мене, као полицајца, изазвало страх за 
безбедност моје породице и мене. 

Ово експресно реаговање МУП-а Републике Србије и старешина ПУ Ужице у директној 
је повезаности са мојим синдикалним активностима и политичким уверењима. 
Наводим чињеницу да је дисциплински поступак покренут уручењем закључка 
27.07.2021. године а да је Леко Корићанац којем сам наводно угрозио сигурност против 
мене поднео пријаву 28.07.2022. године. 

Пресудом Основног суда у Ужицу 3К бр. 605/21 од дана 01.06.2022. године 
ОСЛОБОЂЕН САМ ОПТУЖБИ да сам у телефонском разговору претњама да ћу 
напасти на живот и тело угрозио сигурност Леке Корићанца, тадашњег генералног 
директора АД Путеви Ужице. 

У прилогу достављам: 

1. Закључак о покретању дисциплинског поступка ДС број:116-30/2021. 
2. Решење о привременом удаљењу (суспензији) из Министарства унутрашњих 

послова. 
3. Пресуду Основног суда у Ужицу, 3К бр.605/21 

 

Посматрајући голготу кроз коју сам пролазио, контактирао ме је пензионисани 
припадник СБПОК-а Предраг Симоновић, узбуњивач и некадашњи члан Синдиката 
полиције „Слога“ и упознао ме са чињеницом да се МУП у конкретној ситуацији 
поводом дисциплинског поступка и суспензије МУП према мени понашао нејаднако у 
односу на друге припаднике МУП-а против којих су поднете кривичне пријаве за тежа 
кривична дела у недлежности Вишег Јавног тужилаштва у Београду у Тужилаштва за 
организовани криминал, која су изазвала велико узнемирење јавности и која 
представљају понашањ које штети угледу службе а да против њих нису покренути 
дисциплински поступци нити су суспендовани с посла. Конкретно ради се о пуковнику 
Невенку Марићу заменику начелника Службе за борбу против организованог 
криминала (СБПОК), Дејана Миленковића званог „Багзи“ бившег начелника Службе за 
специјалне истражне методе (ССИМ) и Милорада Шушњића бившег начелника ПУ 
Нови Сад. Предраг Симоновић ми је доставио и документа која је добио по свом 
захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и то: 

1. Захтев за приступ информацији од јавног значаја који је Предраг Симоновић 
дана 17.08.2021. године доставио Вишем Јавном тужилаштву у Београду 

2. Допис Вишег Јавног тужилаштва у Београду Ми бр. 131/21 од дана 19.08.2021. 
године којим се тадашњи јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду 
Наташа Кривокапић изјаснила да је дана 19.03.2021. године у Вишем јавном 
тужилаштву у Београду формиран предмет против Невенка Марића и др због 
кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 Кривичног 
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Законика 
3. Захтев за приступ информацији од јавног значаја који је Предраг Симоновић 

дана 01.06.2021. године доставио Дирекцији полиције 
4. Допис Дирекције полиције, Управе криминалистичке полиције у коме је 

наведено да МУП не располаже документом у коме се налазе информације да 
ли је против Невенка Марића покренут дисциплински поступак након што је 
против истиг поднета кривична пријава због кривичног дела Злоупотреба 
службеног положаја из чл. 359 ст. 1 Кривичног Законика и да ли је исти 
суспендован односно удаљен с посла до окончања поступка 

5. Захтев за приступ информацији од јавног значаја који је Предраг Симоновић 
дана 27.12.2021. године доставио Дирекцији полиције 

6. Допис Дирекције полиције 03 број 17574/21-5 од дана 01.04.2022. године у коме је 
наведено да МУП не располаже документом у коме налазе информације да ли је 
МУП Републике Србије покренуо дисциплинске поступке против Невенка 
Марића, Милорада Шушњића и Дејана Миленковића и да ли су исти 
суспендовани односно удаљени с посла до окончања поступка 

Из средстава јавног информисања и медија упознат сам са чињеницом да се поступак 
против Дејана Миленковића некадашњег начелника ССИМ и Милорада Шушњића 
некадашњег начелника ПУ Нови Сад, води пред Тужилаштвом за организовани 
криминал заједно са бившом државном секретарком Дијаном Хркаловић. 

Ииз свега горе наведеног доказано је да је нада мном, због припадности синдикалног 
организацији, синдикалних активности и политичких уверења извршена 
дискриминација од стране МУП-а Републике Србије у односу на горе наведене 
Невенка Марића, Дејана Миленковића и Милорада Шушњића, на тај начин што се МУП 
понашао неједнако према мени и довео ме у неповољнији положај јер је против мене 
покренут дисциплински поступак, суспендован сам с посла и одузети су ми службена 
легитимација и службени пиштољ чиме је мени као полицајцу угрожена и безбеност. 

И порет тога што им се на терет стављају тежа кривична дела, против Марић Невенка, 
Дејана Миленовића и Милорада Шушњића нису покренути дисциплински поступци, 
нису удаљени с посла до окончања поступка и није им одузето службено оружје. 

Молим Вас да у вези моје притужбе спроводете све потребне мере и радње из Ваше 
надлежности. 

НАПОМЕНА: Уколико Вам је потребно више места за опис догађаја, будите слободни 
да употребите додатни папир. 

ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу. 

1. Захтев за приступ информацији од јавног значаја који је Предраг Симоновић 
дана 17.08.2021. године доставио Вишем Јавном тужилаштву у Београду 

2. Допис Вишег Јавног тужилаштва у Београду Ми бр. 131/21 од дана 19.08.2021. 
године  
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3. Захтев за приступ информацији од јавног значаја који је Предраг Симоновић 
дана 01.06.2021. године доставио Дирекцији полиције 

4. Допис Дирекције полиције, Управе криминалистичке полиције 03/2 број 
6803/21-2 од дана 28.06.2021. године  

5. Захтев за приступ информацији од јавног значаја који је Предраг Симоновић 
дана 27.12.2021. године доставио Дирекцији полиције 

6. Допис Дирекције полиције 03 број 17574/21-5 од дана 01.04.2022. године  

1. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК  - НЕ 
2. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА 

________________________________________________________________________ 
(молимо Вас да доставите фотокопију тужбе) 

 

 

Датум                                                                                                                Потпис 

14.07.2022. године                                                                        

НАПОМЕНА: Уколико притужбу подносите електронским путем, потребно је да је 
најпре својеручно потпишете и потом скенирате. 
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