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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ

 Београд

На основу чл. 46 ст. 2 тач. 3 и чл. 504а Законика о кривичном
поступку и чл. 2, чл. 3 ст. 1, чл. 4 ст. 1 и чл. 6 ст. 1 Закона о
организацији  и  надлежности  државних  органа  у  сузбијању
организованог криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, подижем

ОПТУЖНИЦУ

против:

1. ШАРИЋ ДАРКА, 

2. СТАНОЈКОВИЋ БОЈАНА, 

3. СТОЈИЉКОВИЋ БОБАНА, 

4. ДАБОВИЋ МАРКА, 

5. МИШИЋ АЛЕКСАНДРЕ, 

што су:

окривљени СТАНОЈКОВИЋ БОЈАН, СТОЈИЉКОВИЋ БОБАН,
ДАБОВИЋ МАРКО И МИШИЋ АЛЕКСАНДРА

I

                             
Република Србија
ТУЖИЛАШТВО ЗА

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
КТ-7/11

  14.10.2011.године
Београд

 Устаничка улица бр. 29
СИ/ПЋ



www.K
RIK

.rs

неутврђеног дана почетком 2008. године,  на територији
Републике Србије, више земаља бивше СФРЈ, западне Европе и
Јужне  Америке,  окривљени  Станојковић  Бојан  заједно  са
окривљенима  Шарић  Дарком,  Вујановић  Жељком  и  Соковић
Гораном организовао организовану криминалну групу,  док су
окривљени  Стојиљковић  Бобан,  Дабовић  Марко  и  Мишић
Александра  постали  припадници  организоване  криминалне
групе,  а  чији  су  припадници  били  и  Пандрц  Марко,  Недић
Бошко,  Новаковић  Ненад,  Вуковић  Драшко,  Тошић  Дарко,
Воротовић Марко, Павловић Никола, Лабудовић Драган, Ракић
Дејан, Пандрц Милош, Цајић Милош, сведок сарадник Адамовић
Радан,  Крповић  Милош,  сведок  сарадник  Јоксовић  Небојша,
Туњић  Борислав,  Миодраговић  Мирко,  Миодраг  Александар,
Димитријевић  Никола  и  Газдић  Дарко,  против  којих  се  води
кривични  поступак  пред  Посебним  одељењем  Вишег  суда  у
Београду, Мартинчић Анастазије против кога се поступак води
пред надлежним правосудним органом у Уругвају, као и Удрих
Станислав, Гаћеша Драган,  Стијеповић Милорад, Стојиљковић
Слађан, Бијелић Владимир и Пуљаревић Милан против којих се
поступак  води  пред  надлежним  правосудним  органом  у
Италији,  Тошић  Драган,  Бељкаш  Драган,  Ремшкар  Јакоб,
Луцевић Мирзет, Кермајер Петер, Селман Анес, Копчич Бостјан,
Шабић  Роберт,  Манђука  Ђемаил,  Луцевић  Миралем  и  Удрих
Сандра  против  којих  се  поступак  води  пред  надлежним
правосудним органом у Словенији,  те више Н.Н. лица, која је
деловала споразумно у циљу планирања и вршења кривичних
дела неовлашћеног стављања у промет опојних дрога из члана
246 став 4 у вези става 1 КЗ, за која је прописана казна затвора
у  трајању  од  најмање  10  година,  а  све  ради  стицања
незаконите  финансијске  користи  и  њеног  улагања у  легалне
финансијске токове,  при чему су сви окривљени били свесни
свог дела, хтели његово извршење и знали да је забрањено,
тако  што  су  окривљени  Шарић  Дарко,  Станојковић  Бојан,
Соковић Горан и Вујановић Жељко створили план да набављају
опојну дрогу –  кокаин,  на територији  земаља Јужне Америке,
смештају га у изнајмљена, привремена складишта, пребацују на
прекоокеанске бродове, а потом транспортују прекоокеанским
бродовима до Европе, те кокаин продају на територији земаља
Западне  Европе  преко  мреже  препродаваца  о  чему  су  се
суорганизатори непосредно договарали и осмислили да сваки
припадник  организоване  криминалне групе  има  лажно име -
псеудоним  о  чему  су  сачињавани  писани  табеларни  прикази
таквих имена који је сваки припадник добијао ради коришћења
у међусобној комуникацији, осмислили посебне шифрарнике за
размењивање  телефонских  бројева  који  су  коришћени  у
комуникацији о чему су претходно сачињавани писани прикази
који су дељени припадницима организоване криминалне групе,
на којима су бројеви од 0 до 9 означавани одређеним словима
абецеде  и  упућивањем  порука  наизглед  неразумљиве
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садржине  припадници  групе  обавештавани  о  бројевима
телефона који ће бити коришћени у међусобној комуникацији,
па  су  налози  припадницима  организоване  криминалне  групе
преношени коришћењем тих шифара, по унапред договореном
плану  комуникације,  тако  да  су  поједини  припадници
организоване  криминалне  групе  имали  комуникацију  са
унапред тачно одређеним суорганизатором, путем којих су од
њих  примали  налоге,  упутства  и  информисали  их  о  својим
активностима,  па  су  припадници  организоване  криминалне
групе прихватили овакав план и по договореним и преузетим
улогама  поједини  припадници  координирали  активности
других припадника организоване криминалне групе, преносили
налоге организатора, други набављали кокаин,  допремали га
на прекоокеанске бродове, трећи вршили транспорт до земаља
западне Европе,  а  поједини  припадници  даље  га  продавали,
под  контролом  и  по  налозима  организатора  и  уз  новчану
накнаду и предузимали и друге конкретне радње у реализацији
плана, па су ради даље продаје набавили укупну количину од
најмање 2.494 килограмa и 682 грама кокаина, тако што су:

II

у току 2009. године, на територији Аргентине, Бразила и
Уругваја,  окривљени  Шарић  Дарко,  Станојковић  Бојан,
Вујановић  Жељко  и  Соковић  Горан  заједно  са  окривљенима
Стојиљковић Бобаном, Дабовић Марком и Мишић Александром,
те  окривљенима  Пандрц  Марком,  Недић  Бошком,  Новаковић
Ненадом, Вуковић Драшком, Тошић Дарком, Воротовић Марком,
Павловић  Николом,  Лабудовић  Драганом,  Ракић  Дејаном,
Пандрц  Милошем,  Цајић  Милошем,  сведоком  сарадником
Адамовић  Раданом,  Крповић  Милошем,  сведоком  сарадником
Јоксовић Небојшом, Туњић Бориславом, Лабан Борисом, Бељкаш
Драган  као  и  више  других  Н.Н.  лица,  као  организована
криминална  група  неовлашћено  ради  даље  продаје  од  Н.Н.
лица купили најмање 2.174 килограма и 682 грама опојне дроге
- кокаин, на тај начин што су окривљени Шарић, Станојковић,
Соковић и Вујановић организовали и финансирали куповину и
транспорт  кокаина  тако  што  су  дали  налог  припадницима
организоване  криминалне  групе  Мартинчић  Анастазију  и
окривљенима  Стојиљковић  Бобану,  Дабовић  Марку,  Пандрц
Марку,  Недић  Бошку,  Новаковић  Ненаду,  Вуковић  Драшку,
Лабан  Борису,  Бељкаш  Драгану  и  Н.Н.  „Маји“,  да  отпутују  у
наведене земље Јужне Америке, изнајме станове и просторе за
складиштење кокаина  што су  ови  и  учинили и  ради тога  из
Републике  Србије  у  Аргентину  отпутовали:  и  то  окривљени
Новаковић  Ненад  најпре  у  априлу  2009.  године,  а  потом  се
вратио  почетком  августа  исте  године,  те  поново  отпутовао
12.08.2009.  године  преко  граничног  прелаза  „Аеродром
Београд“ где је при томе употребио лажну јавну исправу пасош
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Републике  Хрватске  ПУ  Загреб,  број  003471823  са  подацима
Јурић Анто, рођен 08.04.1973. године у месту Доње Леденице,
Република БиХ и фотографијом окривљеног Новаковића,  како
би под лажним идентитетом изашао са територије Републике
Србије,  окривљени  Пандрц  Марко  у  току  јуна  2009. године,
окривљени  Лабудовић  у  периоду  од  17.06.2009.  преко
граничног  прелаза  „Батровци“  до  23.06.2009.  године,
окривљени  Недић  Бошко  26.06.2009.  године  користећи
фалсификовани пасош Републике Хрватске број  003457404 са
подацима за Стјепановић Игора, рођеног 24.07.1975. године и
фотографијом  окривљеног  Недића,  како  би  под  лажним
идентитетом ушао на територију Аргентине, окривљени Цајић
Милош  дана  10.08.2009.  године  преко  граничног  прелаза
„Градина“, окривљени Вуковић дана 30.08.2009. године преко
граничног прелаза „Батровци“ напустио територију Републике
Србије при чему је употребио фалсификовану исправу – пасош
00374881 издат у МУП Републике Србије СУП Ужице, на име окр.
Крповић Милоша, на коме је фотографија Крповића замењена
фотографијом  Вуковића,  како  би  под  лажним  идентитетом
напустио  територију  Републике  Србије,  дана  30.08.2009.
године,  на  истом месту где и  окр.  Вуковић –  гп  „Батровци“,
територију  Републике  Србије  напустио  је  окр.  Лабан  Борис,
употребивши лажну јавну исправу – пасош Републике Црне Горе
серијског броја 001329779 издату у ЦБ Беране дана 03.02.2000.
године  на  име  Дубак  Жељка,  рођеног  27.10.1973.  године  у
Беранама,  Република  Црна  Гора,  која  је  фалсификована тако
што је уместо фотографије Дубак Жељка уметнута фотографија
окр. Лабан Бориса, како би под лажним идентитетом напустио
територију  Републике  Србије,  окривљени  Дабовић  Марко  и
Стојиљковић  Бобан  дана  11.09.2009.  године  преко  граничног
прелаза  „Прешево“  напустили  територију  Републике  Србије,
при  чему  је  окривљени  Дабовић  употребио  фалсификовану
исправу – пасош Велике Британије број 308196522 на име Marsh
Peter  Arnold на којем је  фотографија  замењена фотографијом
окривљеног Дабовића, отпутовали преко Солуна и Рима за Сао
Паоло у Бразилу где су се по упутству окривљеног Вујановића
састали  са  Бељкаш  Драганом,  док  су  окривљени  Пандрц
Милош, Павловић Никола, Воротовић Марко и Ракић Дејан, са
територије Републике Србије, а окривљени Лабудовић Драган и
Тошић Дарко са територије Републике Србије и Републике Црне
Горе путем телефона, електронске поште, СМС порука и других
видова гласовних и писаних електронских комуникација, које су
обављали  са  различитих  јавних  места  у  којима  је  постојала
одговарајућа  информатичка  опрема  потребна  за  ту  врсту
комуникације,  по  налогу  организатора  преносили  конкретна
упутства како да припадници организоване криминалне групе,
који  су  отпутовали  на  подручје  Јужне  Америке  ступе  у
међусобне  контакте,  када,  где,  шта  и  са  којим  припадником
групе  да  предузму  у  циљу  куповине,  смештања  кокаина  у
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изнајмљена  складишта  и  пребацивања  на  бродове  ради
транспорта у Европу, те повратне информације прослеђивали
организаторима,

па  су  тако  у  периоду  од  априла  2009.  до  15.10.2009.
године  и  то  окривљени  Пандрц  Милош  и  Пандрц  Марко  по
налогу окривљеног Вујановића ангажовали и организовали  пут
за  Јужну  Америку  окривљеном  Цајић  Милошу,  те  окривљени
Пандрц  Милош,  преносио  налоге  и  упутства  окривљеном
Пандрц Марку, кога су у међусобној шифрованој комуникацији
ословљавали  као  „Ронин“,  а  повратне  информације  преносио
окривљеном  Вујановић  Жељку,  окривљени  Ракић  Дејан
преносио  налоге  и  упутства  окривљеном  Новаковић  Ненаду,
кога су у међусобној шифрованој комуникацији ословљавали са
„Кућа“, „Кућица“ и „Роберт“ и окривљеном Недић Бошку, кога
су  у  међусобној  шифрованој  комуникацији  ословљавали  са
„Жућа“, „Жука“ и „Паоло“, а повратне информације преносио
окривљеном  Вујановић  Жељку,  окривљени  Павловић  Никола
преносио  налоге  и  упутства  окривљеном  Пандрц  Марку  и
окривљеном Цајић Милошу,  кога  су у  међусобној  шифрованој
комуникацији  ословљавали  као  „Јоргос“,  а  повратне
информације  преносио  окривљеном  Вујановић  Жељку,
окривљени  Воротовић  Марко  преносио  налоге  и  упутства
Мартинчић  Анастазију,  кога  су  у  међусобној  шифрованој
комуникацији  ословљавали  као  „Нинџа“,  „Мали“  и  „Бонд“,  а
повратне информације преносио окривљеном Вујановић Жељку,
окривљени  Лабудовић  Драган  преносио  налоге  и  упутства
окривљеном Вуковић Драшку, кога су у међусобној шифрованој
комуникацији  ословљавали  са  „Беранац“  и  „Кен“  а  повратне
информације  преносио  окривљеном  Вујановић  Жељку,  а
окривљени Лабудовић, по налогу окривљеног Вујановића, који
му је пренео окривљени Вуковић, у периоду од 17.06.2009. до
23.06.2009. године са територије Републике Србије у Аргентину
пренео  и  предао окривљеном  Новаковићу  новац  за  куповину
дела кокаина и за финансирање других трошкова припадника
организоване криминалне групе у Јужној Америци, окривљени
Тошић Дарко,  кога су у међусобној  шифрованој  комуникацији
ословљавали  са  „Шљиво“,  „Администрација“  и  „Адми“,  у
периоду од 19.09.2009. до 15.10.2009. године, преносио налоге
и упутства Бељкаш Драгану, кога су у међусобној шифрованој
комуникацији ословаљавали са „Калипсо“ и „Рођак“, а повратне
информације  преносио  окривљеном  Вујановић  Жељку,  па  је
окривљени Вујановић са територије Републике Србије све овако
добијене информације даље прослеђивао окривљеном Шарићу,
кога су у међусобној шифрованој комуникацији ословљавали са
„Зоки“ и  окривљеном  Соковићу,  кога  су  у  међусобној
шифрованој комуникацији ословљавали са „Гог“ и „Попола“, те
окривљеном  Станојковић  Бојану  кога  су  у  међусобној
шифрованој комуникацији ословљавали са „Ирвин“, а који је по
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договору  са  окривљеним  Вујановићем  на  територију  Јужне
Америке  упутио  окривљене  Стојиљковић  Бобанa и  Дабовић
Марка  које  су  у  међусобној  шифрованој  комуникацији
ословљавали  са  „од  Ирвина“,  који  су  по  његовом  налогу  у
периоду  од  12.09.2009.  године  до  25.09.2009.  године из
Бразила координирали набавку и преношење 990 кг кокаина до
Бељкаш  Драгана  задуженог  за  складиштење  -  чување
целокупно  прибављене  количине  кокаина  до  његовог  даљег
транспорта  бродом  у  Европу,  док  је  окривљена  Мишић
Александра  у  току  септембра  и  октобра  2009.  године
проналазила одговарајуће релације пута и обезбеђивала авио
карте  у  агенцији  у  Солуну  за  окривљене  Стојиљковића  и
Дабовића  за  пут  у  Јужну  Америку,  те  путем  имејлова  са
територије Републике Србије обавештавала друге припаднике
организоване  криминалне  групе  у  Јужној  Америци  о  дану
доласка окривљених Стојиљковића и Дабовића у Јужну Америку

 док  су  напред  наведени  припадници  организоване
криминалне  групе  по  доласку  у  Аргентину  и  у  Бразил
поступајући  по  налозима и  упутствима које  су  им преносили
напред наведени окривљени, изнајмили станове и просторе за
складиштење кокаина, новцем који су добили од организатора
до октобра 2009. године у Јужној Америци купили опојну дрогу
од Н.Н. лица, исту сместили у изнајмљене просторе у Аргентини
и  Бразилу,  потом  количину  од  2.174  килограма  и  682  грама
кокаина превезли и спаковали у укупно 1917 пакета од гумених
балона  различитих  боја,  које  су  расподелили  у  55
водонепропусних торби и ускладиштили у изнајмљеној кући у
близини  аргентинске  обале  наспрам  уругвајских
територијалних вода ради пребацивања на прекоокеански брод
зашта је ангажован Анастазије Мартинчић и то дана 23. маја
2009.  године  у  Београду  и  у  току  јуна  месеца  у  Атини,
Република Грчка, и који је почетком септембра 2009. године у
Уругвају у марини Santa Lucia купио брод – јахту „Мауи“ за готов
новац у износу од 265.000 америчких долара и којим је дана 12.
октобра допловио до територијалних вода Аргентине на раније
договорено место ради утовара опојне дроге кокаин,  те су у
току ноћи између 12. и 13. октобра 2009. године у Аргентини
окривљени  Пандрц  Марко,  Недић  Бошко,  Вуковић  Драшко,
Лабан Борис, Новаковић Ненад, Бељкаш Драган, Н.Н. „Маја“ и
више  других  Н.Н.  лица  целокупну  количину  кокаина  из
поменуте куће превезли гуменим чамцима и утоварили на брод
– јахту „Мауи“, те је Мартинчић брод са утовареним кокаином
одвезао  од  Аргентине  до  Уругваја,  а  све  то  по  налогу
организатора, које му је преносио окривљени Воротовић Марко,
путем  телефона  са  територије  Републике  Србије,  дајући  му
податке  где  се  налази  прекоокеански  брод  „Пиргос“  који  је
дана  12.10.2009.  године  упловио  у  уругвајске  територијалне
воде како би кокаин са јахте „Мауи“ преузео окривљени Цајић
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Милош,  први  официр  овог  брода,  којим  би  се  опојна  дрога
превезла  преко  Атланског  океана  до  Европе,  а  окривљени
Воротовић  повратне  информације  добијене  од  Мартинчића,
неопходне  за  даљу  организацију  транспорта  преносио
окривљеном  Вујановићу  који  их   је  прослеђивао  окривљеном
Шарићу и Соковићу, док је окривљени Павловић Никола, кога су
у  међусобној  шифрованој  комуникацији  ословљавали  као
„Хилти“,  по  налогу  окривљеног  Вујановића  и  окривљеног
Пандрц  Милоша,  са  територије  Републике  Србије,  телефоном
обавештавао  окривљеног  Цајић  Милоша  о  времену  и  месту
претовара кокаина са брода „Мауи“ на прекоокеански брод и
преносио повратне  информације од окривљеног Цајић Милоша
Вујановићу,  а  он  окривљеном  Соковићу,  који  се  у  то  време
налазио у Црној Гори, и окривљеном Шарић Дарку, који се у то
време налазио у Швајцарској, па су на овај начин у периоду од
12.10.2009.  до  15.10.2009.  године  окривљени  Вујановић,
окривљени  Воротовић,   окривљени  Лабудовић,  окривљени
Павловић  и  окривљени  Тошић  остваривали  комуникацију  са
Мартинчићем и припадницима криминалне групе окривљенима
Пандрц  Марком,  Недић  Бошком,  Цајић  Милошем,  Вуковић
Драшком, Новаковић Ненадом, Бељкаш Драганом и Н.Н. „Мајом“
ангажованима  на  складиштењу  и  претовару  кокаина,
договарајући  начин,  место и  време утовара кокаина  на  брод
јахту  „Мауи“  и  претовара  са  брода  –  јахте  „Мауи“  на
прекоокеански  брод  „Пиргос“,  што  су  у  два  наврата  у  овом
периоду покушали али нису успели – први пут због процене да
то није безбедно јер је Мартинчић превише близу пришао броду
„Пиргос“ лако уочљивом луксузном јахтом „Мауи“, а план је био
да  се  кокаин  са  „Мауиа“  на  „Пиргос“  пребаци  помоћним
гуменим  чамцима  са  „Мауиа“,  а  други  пут  због  лоших
временских услова на мору, када је у невремену изгубљен један
помоћни гумени чамац са „Мауиа“, поводом чега су окривљени
Стојиљковић и Дабовић, поново отпутовали 14.10.2009. године
у Бразил – Сао Паоло са задатком да се у Аргентини прикључе
наведеним припадницима и помогну у организацији претовара
кокаина,  да би коначно остварење овог плана било спречено
дана  15.10.2009.  године,  када  је  интервенцијом  уругвајске
полиције у месту  Rio Santa Lucia,  Santiago Vasquez, у близини
града Монтевидео, извршен претрес брода „Мауи“, пронађена и
одузета  опојна  дрога  –  кокаин  у  укупној  количини  од  2.174
килограма  и  682  грама,  чистоће  од  74%  до  97%  и  лишен
слободе Мартинчић Анастазије, 

окривљени  Вуковић  Драшко  заједно  са  окривљеним
Лабудовић  Драганом  у  току  јуна  месеца  2009.  године,
Мартинчић Анастазију обезбедили и купили авионске карте за
пут у Атину и за Јужну Америку, дали му готов новац неопходан
за предузимање активности у Јужној Америци, док је у стану
број 13, у Београду, који је користио окривљени Лабудовић, у
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Улици  Николе  Добровића  број  15,  држане  оригиналне  путне
исправе окр. Лабана Бориса који их је ту оставио како би под
лажним идентитетом напустио територију Републике Србије и
отпутовао у Аргентину, те држан новац прибављен претходном
препродајом кокаина организоване криминалне групе којим су
плаћани  и  неопходни  трошкови  за  функционисање
организоване  криминалне  групе,  од  кога  је  дана  20.10.2009.
године одузето 544.430 евра пронађених у  наведеном стану,
окривљени Крповић Милош у току августа месеца 2009. године
дао свој  пасош број  00374881 издат у МУП Републике Србије
СУП Ужице окривљеном Вуковић Драшку, на коме је извршио
замену  своје  фотографије  фотографијом окривљеног  Вуковић
Драшка,  како би му омогућио да дана 30.08.2009.  године на
граничном прелазу „Батровци“, под лажним идентитетом изађе
са  територије  Републике  Србије,  те  у  току  2009.  године  по
налогу  и  инструкцијама  окривљених  Лабудовић  Драгана  и
Вуковић Драшка, у стану број  13 у Београду, у Улици Николе
Добровића  број  15,  из  сефа чију  му је  приступну  шифру дао
окривљени  Лабудовић,  узимао  новац  и  предавао  другим
припадницима  организоване  криминалне  групе  зашта  је  као
награду добио износ од укупно 50.000 евра, окривљени Ракић
Дејан  у  току  2009.  године  у  изнајмљеном  стану  у  Београду
водио  евиденцију  купаца  кокаина  и  евиденцију  плаћања
кокаина  од  купаца  и  о  томе  обавештавао  окривљеног
Вујановића,  који  је  у  Крагујевцу  од  почетка  2008.  године
преузимао и давао новац, те водио тачну евиденцију прихода и
расхода  остварених  од  неовлашћеног  стављања  у  промет
кокаина  ове  организоване  криминалне  групе  и  трошкова  за
функционисање организоване криминалне групе – колико је од
појединих  припадника  примио  новца,  колико  је  и  коме  дао
новца,  те  колика  је  зарада  остварена,  а  која  се  кретала  од
неколико  десетина  хиљада  евра  до  милион  евра  по  дану  у
евидентираном  периоду,  сведок  сарадник  Адамовић  Радан  у
току  августа  месеца  2009.  године  од  окривљеног  Вујановић
Жељка  као  организатора  организоване  криминалне  групе
добио  задатак  да  се  припреми  за  пут  у  једну  од
западноевропских земаља где би био ангажован на скривању и
даљој  препродаји  кокаина  који  је  требао  бити  допремљен
прекоокеанским  бродом  „Пиргос“,  а  поред  тога  је  и  дана
04.10.2007. године,  у Крагујевцу, у стану у Улици Владимира
Назора број 30/1, у скривеној рупи у зиду прекривеној тапетама,
неовлашћено  ради  продаје  држао  опојну  дрогу  у  укупној
количини од 5,6 грама хероина и 7,7 грама кокаина, упаковану
и расподељену у 12 најлонских кесица, те у току 2009. године у
Крагујевцу у више наврата неовлашћено продавао опојне дроге
у количинама од 10 до 50 грама различитим купцима, при чему
су окривљени били свесни свог дела, хтели његово извршење и
знали да је забрањено
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III

окривљени СТАНОЈКОВИЋ БОЈАН И ШАРИЋ ДАРКО

у  току  септембра  месеца  2008.  године,  окривљени
Станојковић  Бојан  и  окривљени  Шарић  Дарко,  заједно  са
Бијелић  Владимиром,  Стојиљковић  Слађаном  против  којих  је
поступак вођен у Републици Италији и више других Н.Н. лица,
неовлашћено  стављали  у  промет  опојну  дрогу  кокаин  на
подручју града Милана у Републици Италији, при чему су били
свесни  свог  дела,  хтели  његово  извршење  и  знали  да  је
забрањено,  тако што су окривљени Станојковић и окривљени
Шарић финансирали куповину 320 кг кокаина од Н.Н. лица, те
са подручја Републике Србије организовали и финансирали да
се  у  Милану  изнајме  станови  и  куће  у  којима  би  се  држала
опојна дрога, а коју би чували, препакивали и даље продавали
припадници организоване криминалне групе, па су Бијелић и
Стојиљковић, које је за то ангажовао окривљени Станојковић и
више  Н.Н.  лица  у  Милану  изнајмили  кућу  и  стан  у  Улици
Rembrandt број 56 и Via Zanella број 56 у којима су чували ради
даље продаје  укупно  320 кг  кокаина,  па  су  дана 09.09.2008.
године  припадници  организоване  криминалне  групе  Бијелић
Владимир  и  Стојиљковић  Слађан  праћени  и  приликом
примопредаје кокаина лишени слободе од стране италијанске
полиције,  а  претресом  стана  у  Улици  Rembrandt  број  56
пронађено и одузето 150 пакета кокаина укупне тежине 170
килограма, као и готов новац у износу од 21 000 евра, од чега је
10 000 евра било у ситним апоенима од по 50 евра и већи број
мобилних  телефона  –  специјала,  које  су  припадници  ове
организоване  криминалне  групе  користили  за  међусобну
комуникацију и избегавање пресретања комуникација, поводом
чега је окр. Шарић, знајући да се у стану у Улици  Via Zanella
број 56 налази још 150 килограма кокаина тражио од Јоксовић
Небојше да пронађе лице које би преместило кокаин на друго
безбедно  место,  али  је  ова  намера  осујећена  након  што  је
италијанска  полиција  дана  11.09.2008.  године  пронашла
кључеве од стана претресом притвореног Стојиљковић Слађана
и  у  Улици  Via  Zanella  број  56 пронашла  и  одузела  још  150
пакета кокаина укупне тежине 150 килограма, распоређених у
више ранаца и путних торби ради лакше даље дистрибуције,
као и већи број телефонских картица италијанских и страних
оператера, такође коришћених у циљу избегавања пресретања
комуникација припадника организоване криминалне групе

IV

окривљени СТОЈИЉКОВИЋ БОБАН
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у току априла 2011. године, у Врању, неовлашћено носио
ватрено оружје и муницију – пиштољ марке „Црвена застава“
модел ЦЗ 99, калибра 9 мм пара, фабричког броја 10091, у коме
се налазио оквир са 5 метака калибра 9 мм, при чему је био
свестан  свог  дела,  хтео  његово  извршење  и  знао  да  је
забрањено,  на  тај  начин  што  је  носио  наведени  пиштољ  са
мецима у свом возилу марке „Тојота ленд крузер“ америчких
регистарских таблица G004XB, којим је управљао у саобраћају,
где  је   14.04.2011.  године и  пронађен  приликом  претреса  и
одузет од окривљеног Стојиљковића

 

чиме  су  окривљени  Станојковић  Бојан,  Стојиљковић
Бобан,  Дабовић  Марко  и  Мишић  Александра  извршили
кривично  дело  Удруживање  ради  вршења  кривичних
дела  из  члана  346  став  5  КЗ  описано  под  тачком  I,
окривљени  Стојиљковић Бобан, Дабовић Марко и Мишић
Александра  кривично  дело  Неовлашћеног  стављања  у
промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом
1  КЗ  на  начин  описан  под  тачком  II,  окривљени
Станојковић  Бојан  кривично  дело  Неовлашћеног
стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у
вези  са  ставом  1  КЗ  на  начин  описан  под  тачком  II  и
кривично дело Неовлашћеног стављања у промет опојних
дрога из  чл.  246 ст.  2  у  вези са ставом 1 КЗ на начин
описан под тачком III, окривљени Шaрић Дарко кривично
дело Неовлашћеног стављања у промет опојних дрога из
члана 246 став 2 у вези са ставом 1 КЗ на начин описан
под тачком III, док је окривљени Дабовић Марко извршио
и кривично дело Фалсификовања исправе из члана 355
став  2  у  вези  са  ставом 1  КЗ  описано под тачком  II,  а
окривљени  Стојиљковић  Бобан  и  кривично  дело
Недозвољеног ношења оружја из члана 348 став 4 у вези
са ставом 1 КЗ описано под тачком IV

П Р Е Д Л А Ж Е М 

Да  се  пред  Вишим  судом  у  Београду,  Посебним  одељењем,
закаже  и  одржи  главни,  јавни  и  усмени  претрес,  на  који
позвати:

1. Тужиоца за организовани криминал
2. Окривљене Шарић  Дарка,  Станојковић  Бојана,

Стојиљковић  Бобана,  Дабовић  Марка  и  Мишић
Александру
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3. Сведоке Вучковић Горана и Јоксовић Небојшу

Да  се  преслушају  аудио  записи  снимљених  пресретнутих
разговора  између Шарић  Дарка,  и  Јоксовић  Небојше, који  је
користио  број  0629629131, дана  19.01.2009.  године  у  11:07,
између  Шарић  Дарка,  који  је  користио  број  0656868117,  и
Јоксовић  Небојше,  који  је  користио  број  0629629131,  дана
20.01.2009.  године  у  13:56,  између  Шарић  Дарка,  који  је
користио број 0656868117, и Соковић Горана, који је користио
број  0656868083,  дана  20.01.2009.  године  у  17:08:28,  између
Соковић Горана, који је користио број 0656565240, и Н.Н. лица,
које је користило број  0653056060, дана 20.01.2009. године у
15:58:13,  између  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
0656565240,  и  Н.Н.  лица,  које  је  користило  број  0656416593,
дана 21.01.2009. године у 09:34, између Шарић Дарка, који је
користио број 0656868117, и Јоксовић Небојше, који је користио
број  0629629131,  дана  21.01.2009.  године  у  10:53,  између
Шарић  Дарка,  који  је  користио  број  0656868117,  и  Соковић
Горана,  који  је  користио  број   0656868083,  дана  20.01.2009.
године  у  21:26,  између  Шарић  Дарка,  који  је  користио  број
0656868117,  и  Н.Н.  лица,  које  је  користило  број  0656868084,
дана 12.01.2009. године у 22:34:13, између Соковић Горана, и
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  0629609511,  дана
13.01.2009.  године  у  18:57:44,  између  Соковић  Горана,  и
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  0629609511,  дана
14.01.2009.  године  у  22:38:39,  између  Соковић  Горана,  и
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  0629609511,  дана
19.01.2009.  године  у  12:02:55,  између  Соковић  Горана,  и
Јоксовић  Небојше,  који  је  користио  број  0629629131,дана
19.01.2009.  године  у  18:49:30,  између  Соковић  Горана,  и
Јоксовић  Небојше,  који  је  користио  број  0629629131,  СМС
комуникација  коју  је  дана  19.01.2009.  године  Соковић  Горан
имао са Јоксовић Небојшом, који је користио број 0629629131,
дана 19.01.2009. године у 22:40:16, између Соковић Горана, и
Јоксовић  Небојше,  који  је  користио  број  0629629131,  дана
20.01.2009.  године  у  17:10,17:19  и  у  17:21,  између  Шарић
Дарка, који је користио број 0656868117, и Соковић Горана, који
је користио број 381656868083, дана 21.01.2009. године у 11:37,
између Шарић Дарка, који је користио број 0656868117, и Н.Н.
лица,  које  је  користило  број  0629629133,  дана  31.01.2009.
године  у  11:12,  између  Шарић  Дарка,  који  је  користио  број
0656868117,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
381656868083,  дана  06.01.2009.  године  у  23:05:28,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588348, и Соковић
Горана,  који  је  користио  број  0656605752,  дана  15.01.2009.
године у 10:47:44, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588348,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
0656605752,  дана  15.01.2009.  године  у  13:38:54,  између
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  063300608,  и  Ракић
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Дејана,  који  је  користио  број  39041985533,  дана  16.01.2009.
године у 13:33:22, између Вујановић Жељка, који је користио
број  063300608,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
498925546788,  дана  21.01.2009.  године  у  17:21:40,  између
Вујановић  Жељка,  које  користио  телефон  ИМЕИ  броја
358626013235970,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656683372,  дана  22.01.2009.  године  у  12:05:55,  између
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  телефон  ИМЕИ  броја
356829022211310,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
0656868083,  дана  22.01.2009.  године  у  13:15:15,  између
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  телефон  ИМЕИ  броја
358626013235970,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656683372,  дана  22.01.2009.  године  у  18:56:34,  између
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  телефон  ИМЕИ  броја
358626013235970,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656683372,  дана  31.01.2009.  године  у  00:39:22,  између
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  066028681,  и  Ракић
Дејана,  који  је  користио  број  0656683372,  дана  31.01.2009.
године у 20:08:52, између Вујановић Жељка, који је користио
број  066028681,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656683372,  дана  19.01.2009.  године  у  23:13:42,  23:36:03,
23:22:24,  23:18:37,  23:15:41,  између  Соковић  Горана,  који  је
користио број 0656588467, и Н.Н. лица, које је користило број
38651707127,  дана  20.01.2009.  године  у  00:04:33,  01:08:48,
10:31:57,  12:43:45,  12:45:53,  13:13:06,  14:07:24,  15:03:09,
17:54:27  између  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
0656588467, и Н.Н. лица, које је користило  број 38651707127,
дана 12.10.2009. године у 00:23:59, између Вујановић Жељка,
који је користио број  0656588468,  и Воротовић Марка, који је
користио број 0640600064, дана 12.10.2009. године у 01:52:39,
између Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и
Воротовић  Марка,  који  је  користио  број  0640600064,  дана
14.10.2009. године у 05:12:06, између Вујановић Жељка, који је
користио број 0656588468, и Воротовић Марка, који је користио
број  0640600064,  дана  14.10.2009.  године  у  12:21:43,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и Соковић
Горана,  који  је  користио  број  38268528093,  дана  14.10.2009.
године у 13:59:13, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
38268528093,  дана  12.10.2009.  године  у  00:25:11,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588416, и Пандрц
Марко, који је користио број  5491138448008, дана 12.10.2009.
године у 01:57:23, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588416,  и  Недић  Бошко,  који  је  користио  број
5491138448008,  дана  12.10.2009.  године  у  02:59:40,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588416, и Пандрц
Марко, који је користио број  5491138448008, дана 12.10.2009.
године у 17:58:49, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588416,  и  Пандрц  Марко,  који  је  користио  број
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5491138448008,  дана  13.10.2009.  године  у  09:00:12,  између
Вујановић Жељка, који користи телефонски апарат, ИМЕИ број
358627012505970,  и  Пандрц  Марка,  који  је  користио  број
5491128448008,  дана  13.10.2009.  године  у  09:20:15,  између
Вујановић Жељка, који користи телефонски апарат, ИМЕИ број
358627012505970,  и  Пандрц  Марко,  који  је  користио  број
5491128448008,  разговори  вођени  између  Вујановић  Жељка,
који  је  користио  број  0654702418  и  Бељкаш Драгана,  који  је
користио  број  551183933947,  и  то  дана  11.10.2009.  године  у
14:04:41,  14:18:31,  14:37:18,  14:37:27,  14:39:54,  14:40:44,
14:40:55,  14:43:53,  14:45:40,  14:45:49,  15:05:53,  15:06:48,
15:06:58,  15:10:57,  15:12:03,  15:12:12,  15:15:59,  22:58:19,
22:59:26, 23:00:47, 23:00:56, дана 12.10.2009. године у 14:14:24,
16:05:17,  16:06:44,  16:06:54,  16:07:32,  16:15:16,  16:26:39,
16:31:55,  16:32:04,  16:32:58,  16:33:11,  16:33:21,  17:51:24,
17:51:56,  18:08:02,  18:08:12,  18:29:23,  19:24:12,  22:08:08,
22:10:25, 22:11:52, 22:12:02, дана 13.10.2009. године у 09:00:25,
09:00:34,  09:02:29,  09:03:07,  09:03:16,  09:04:11,  19:11:19,
19:11:29,  19:13:21,  19:14:53,  19:15:02,  19:16:22,  19:59:45,
20:00:15, дана 14.10.2009. године у 01:03:20, 01:03:29, 02:32:05,
02:32:28,  02:32:38,  05:01:20,  05:02:46,  05:05:54,  05:06:03,
05:07:07,  05:08:56,  05:09:06,  05:10:25,  05:22:39,  05:24:48,
05:24:57,  05:25:47,  05:28:40,  05:28:49,  05:35:54,  05:41:48,
05:41:57,  05:43:35,  05:44:46,  05:46:35,  13:00:58,  13:01:08,
13:03:55,  13:04:15,  13:04.24,  17:59:28,  18:00:24,  18:00:34,
18:01:50,  18:02:40,  18:02:49,  18:03:53,  21:59:40,  22:00:48,
22:00:58, 22:03:11, 22:57:05, 22:57:14, 22:58:08, дана 15.10.2009.
године  у  00:48:52,  00:48:40,  00:50:13,  00:50:18,  00:50:26,
00:52:14,  00:55:30,  00:55:30,  00:5540,  00:57:12,  00:58:02,
00:58:12,  00:59:36,  00:59:45,  01:01:08,  03:01:34,  03:03:26,
03:06:34,  03:06:43,  03:08:47,  03:15:26,  03:15:36,  03:18:07,
03:19:57,  03:20:07,  03:24:50,  03:28:56,  03:29:06,  03:31:43,
03:27:58,  03:38:09,  03:43:39,  03:45:00,  03:45:09,  03:45:36,
09:06:02, 09:06:11, 09:07:48, 09:08:25, СМС комуникација коју је
Вујановић Жељко, који је користио број 0654750903, водио са
више  лица  и  то  са  Соковић  Гораном,  који  је  користило  број
38268247983  дана  11.10.2009.  године  у  14:39:48,  23:06:32,
23:07:51,  23:37:23,  23:37:52,  23:40:16,  23:42:07,  23:43:14,
23:55:04, 23:56:22, дана 12.10.2009. године у 00:04:19, 00:04:51,
00:09:39,  00:10:55,  00:29:49,  00:35:22,  00:36:27,  00:37:00,
01:21:23,  01:22:59,  02:28:36,  02:29:18,  02:31:18,  02:33:42,
02:35:13, 03:16:41, 21:12:22,  21:17:04,  22:57:00,  22:58:06, дана
13.10.2009.  године  у  00:08:18,  00:08:55,  01:35:02,  01:38:21,
08:00:39,  08:03:03,  08:07:29,  08:10:53,  09:12:52,  09:16:04,
09:16:10,  09:17:22,  09:18:14,  09:21:02,  09:22:20,  09:23:29,
09:24:57,  09:25:43,  09:27:37,  09:31:26,  09:32:38,  09:36:01,
09:37:35,  11:35:22,  11:36:48,  15:57:49,  15:58:42,  16:00:10,
16:00:54,  16:01:21,  16:03:04,  16:06:13,  16:06:19,  16:10:09,
16:10:11,  16:11:34,  16:12:41,  16:15:27,  16:16:27,  16:18:04,
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22:00:55, 22:03:22, дана 14.10.2009. године у 08:03:34, 08:07:21,
08:08:10,  10:59:52,  11:00:25,  11:01:59,  11:02:37,  11:04:31,
11:05:02,  11:05:36,  11:06:58,  11:07:05,  11:09:58,  11:13:37,
11:17:19, 11:17:25, 11:46, 11:48:03, 16:15:16, 16:16:10, 16:17:59,
16:20:13,  16:21:01,  16:23.14,  16:45:30,  16:47:03,  16:48:04,
16:48:57,  16:50:04,  17:19:36,  17:22:34,  18:11:20,  18:12:27,
19:49:04,  19:51:49,  20:10:34,  20:14:05,  22:51:33,  22:52:49,
23:18:44, 23:21:23, дана 15.10.2009. године у 00:31:37, 00:31:59,
00.32:37,  02.27:11,  02:27:57,  03:40:25,  04:24:29,  04:32:50,
04:36:57,  04:37:03,  04:38:49,  04:39:54,  04:47:41,  04:47:46,
08:14:26,  08:36:00,  09:21:55,  затим  са  НН  лицем,  које  је
користило  број  38630334010,  дана  11.10.2009.  године  у
22:05:27, 22:06:06, 23:43:34, 23:43:57, дана 12.10.2009. године у
13:46:54,  13:47:17,  14:03:48,  14:04:49,  14:05:57,  14:09:34,
14:10:10,  14:13:34,  14:14:39,  14:14:59,  14:32:32,  14:46:53,
14:47:34,  15:02:02,  15:11:24,  15:24:57,  15:26:11,  15:27:25,
15:28:24,  15:36:25,  16:16:40,  16:17:16,  16:37:47,  16:38:25,
16:42:59,  16:43:54,  17:18:52,  17:21:52,  18:04:51,  18:06:03,
18:08:21, 18:34:13, 18:34:53, дана 14.10.2009. године у 14:27:52,
14:30:19,  потом  са  Павловић Николом,  који  је  користио  број
0654751034 и то дана 12.10.2009. године у 09:18:20, 09:18:26,
09:19:25,  09:28:14,  09:28:21,  09:37:45,  09:38:12,  13:27:22,
13:28.15,  13:29:15,  16:35:30,  16:38:49,  16:40:47,  16:45:28,
16:46:08,  16:51:52,  16:52:14,  18:22:22,  18:23:10,  18:28:23,
18:28:49, дана 13.10.2009. године у 16:05:12, 16:05:19, 16:39:38,
16:41:04, 16:44:23, дана 14.10.2009. године у 05:46:47, 05:49:08,
05:49:47,  06:04:02,  05:04:08,  06:05:36,  06:36:27,  06:36:35,
06:37:06,  06:47:05,  06:47:11,  06:49:32,  06:50:11,  12:57:36,
12:58:47,  12:59:33,  13:41:34,  13:42:21,  13:42:56,  16:33:23,
16:33:51,  16:36:42,  16:37:04,  16:42:47,  16:43:23,  16:51:39,
16:53:28, 16:54:42, 20:25:59, 20:26:28, дана 15.10.2009. године у
04:22:44,  04:24:09,  04:32:50,  04:33:33,  08:42:08,  08:43:10,
12:02.50,  12:03:33,  12:04:04,  14:50:32,  са  Воротовић  Марком,
који је користио број 0637437765 и то дана 12.10.2009. године у
13:54:42, 23:23:02, 23:23:39, 23:24:42, дана 13.10.2009. године у
09:06:45,  09:07:26,  09:09:28,  09:09:54,  09:10:24,  09:11:05,
09:11:57,  09:12:27,  11:52:38,  11:53:23,  11:53:54,  15:35:31,
15:36:06,  15:36:28,  16:07:41,  16:08:46,  16:33:47,  16:36:50,
16:43:49,  16:44:14,  16:44:51,  16:47:52,  19:37:13,  19:37:39,
19:37:59, 19:50:00, 19:50:07, дана 14.10.2009. године у 00:33:34,
05:02:10  као  и  број  306958270418  и  то  разговоре  од  дана
14.10.2009.  године  у  05:56:39,  05:38:31,  06:03:06,  06:04:50,
06:06:00,  11:59:15,  12:00:18,  12:03:05,  14:45:21,  14:47:01,
14:47:35,  16:35:15,  16:35:46,  16:36:04,  16:36:24,  16:55:15,
19:34:28,  19:37:46,  19:39:50,  19:40:47,  20:10:09,  20:10:35,
20:11:05,  20:28:35,  21:44:12,  21:45:36,  21:45:55  и  дана
15.10.2009.  године  у  00:41:46,  00:42:27,  00:43:25,  00:44:31,
00:45:17,  00:51:50,  00:53:27,  00:55:55,  03:17:40,  03:17:50,
03:21:00,  03:23:25,  03:25:46,  03:33:26,  03:35:51,  03:37:12,
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03:40:55,  03:43:58,  03:47:44,  04:21:17,  04:21:51,  04:29:25,
04:30:0:10,  04:36:54,  04:42:18,  04:47:52,  04:38:58,  04:49:42,
04:50:53,  СМС комуникација  коју  је  Павловић  Никола,  који  је
користио   број  381654751034,  водило  са  више  лица  и  то  са
Вујановић  Жељком  који  је  користио  број  381654750903  дана
12.10.2009.  године  у  09:18:14,  09:18:20,  09:19:29,  09:28:09,
09:28:14,  09:37:50,  09:38:09,  13:27:19,  13:28:19,  13:29:11,
16:35:35,  16:38:44,  16:40:59,  16:45:24,  16:46:12,  16:46:54,
16:51:48, 16:52:18, 18:22:18,  18:23:14,  18:28:18,  18:28:54, дана
13.10.2009.  године  у  16:05:06,  16:05:14,  16:39:32,  16:41:09,
16:44:19, дана 14.10.2009. године у 05:46:35, 05:46:41, 05:49:13,
05:49:43,  06:03:56,  06:04:02,  06:05:40,  06:36:28,  06:37:09,
06:47:00,  06:47:05,  06:49:37,  06:50:07,  12:57:31,  12:58:52,
12:59:29,  13:41:30,  13:42:25,  13:42:52,  16:33:18,  16:33:56,
15:36:37,  16:37:08,  16:42:52,  15:43:18,  16:51:44,  16:53:23,
16:51:44, 16:53:23, 16:54:47, 20:25:53, 20:26:32, дана 15.10.2009.
године  у  04:22:39,  04:24:13,  04:32:45,  04:33:37,  08:42:03,
08:43:14, 12:02:45, 12:03:38, 12:04:00, 14:50:43, и са Н.Н. лицем
које  је  користило  број  38630334010  и  то  дана  12.10.2009.
године  у  09:18:29,  09:18:37,  09:20:44,  09:22:29,  09:28:29,
09:28:35,  09:40:15,  09:42:30,  09:47:26,  09:48:11,  13:09:49,
13:10:44,  13:11:10,  13:25:47,  13:26:08,  16:48:16,  16:51:03,
16:56:32,  16:57:10,  18:21:11,  18:24:14,  18:26:56,  18:30:38,
18:32:02,  18:33:02,  и  то  дана  14.10.2009.  године  у  12:49:54,
12:55:05,  12:55:42,  12:56:05,  13:01:14,  13:40:24,  13:40:55,
13:43:45,  и  то  дана  15.10.2009.  године  у  14:49:39,  14:49:30,
15:09:10, дана 04.08.2009. године у 13:18:17, између Адамовић
Радана, који је користио број 0642800000, и Вујановић Жељка,
који  је  користио  број  0656588468,  дана  12.08.2009.  године  у
12:14:45,  између  Адамовић  Радана,  који  је  користио  број
0642800000,  и  Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број
0656588468,  дана  11.09.2009.  године  у  19:59:42,  између
Адамовић Радана, који је користио број 0642800000, и Вујановић
Жељка,  који  је  користио  број  0656588468,  разговоре  које  је
водио Лабудовић Драган, користећи број 0649222233 и то дана
21.11.2008.  године  у  11:26:31,  са  Вујановић  Жељком,  који  је
користио број 0654447242, дана 21.11.2008. године у 12:47:47,
са Вујановић Жељком, који је користио број 0654447242, дана
08.01.2009. године у 18:53:09, са Н.Н. лицем, које је користило
број  38268379527,  дана  02.05.2009.  године  у  08:57:16  са
Вујановић Жељком, који је користио број 0654447242, разговори
које је водио Ракић Дејан, користећи број 0656087177 и то дана
09.07.2009.  године  у  19:55:04,  са  Вујановић  Жељком,  који  је
користио број 065658846 ,  разговори  које  је  водио  Ракић
Дејан, користећи број  358645011887790 и то дана 01.08.2009.
године у 11:45:25, са Вујановић Жељком, који је користио број
063300608,  дана  01.08.2009.  године  у  19:30:57,  са  Вујановић
Жељком,  који  је  користио  број  063300608,  дана  01.08.2009.
године у 19:57:20, са Вујановић Жељком, који је користио број
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38269549696,  дана  12.10.2009.  године  у  00:25:11,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588416, и Пандрц
Марка,  који  је  користио  број  5491138448008  и  то  дана
12.10.2009. године у 02:59:40, између Вујановић Жељка, који је
користио број  0656588416,  и Пандрц Марка,  који  је  користио
број  5491138448008,  дана 12.10.2009.  године у 17:59,  између
Пандрц  Марка,  који  је  користио  број  5491138448008,  и
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  0656588416,  дана
13.10.2009. године у 09:00 часова, између Пандрц Марка, који је
користио  број  5491138448008,  и  Вујановић  Жељка,  који  је
користио  број  0656588415,  дана  13.10.2009.  године  у  09:20
часова,  између  Пандрц  Марка,  који  је  користио  број
5491138448008,  и  Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број
0656588415,  дана  13.10.2009.  године  у  13:17  часова,  између
Пандрц  Марка,  који  је  користио  број  5491138448008,  и
Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број  034361816,  дана
09.04.2009. године у 17:58:27, између Вујановић Жељка, који је
користио  број  0656750168,  и  Новаковић  Ненада,  који  је
користио број 38199998000, дана 15.06.2009. године у 10:04:39,
између Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и
Вуковић  Драшка,  који  је  користио  број  38268488108,  дана
15.06.2009. године у 15:05:00, између Вујановић Жељка, који је
користио број 0656588468, и Вуковић Драшка, који је користио
број 38268488108, дана 15.06.2009. године у 15:22:21, између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и Вуковић
Драшка,  који  је  користио  број  38268488108,  дана  18.06.2009.
године у 09:54:07, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Вуковић  Драшка,  који  је  користио  број
38268488108,  дана  19.06.2009.  године  у  16:18:51,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и Вуковић
Драшка,  који  је  користио  број  38268488108,  дана  08.07.2009.
године у 12:08:05, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Вуковић  Драшка,  који  је  користио  број
38268676067,  дана  15.06.2009.  године  у  15:22:21,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и Вуковић
Драшка,  који  је  користио  број  38268488108,  дана  14.06.2009.
године у 16:55:33, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Шекуларац  Дејана,  који  је  користио  број
0640482339,  дана  25.06.2009.  године  у  11:34:43,  између
Вујановић Жељка,  који је користио број  0656750175,  и Недић
Бошка,  који  је  користио  број  420224811427  дана  27.06.2009.
године у 17:15:26, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656087177,  дана  27.06.2009.  године  у  21:56:27,  између
Вујановић Жељка,  који  је  користио број  0656588468,  и  Ракић
Дејана,  који  је  користио  број  0656087177,  дана  27.06.2009.
године у 22:53:12, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656087177,  дана  28.06.2009.  године  у  16:28:42,  између
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Вујановић Жељка,  који  је  користио број  0656588468,  и  Ракић
Дејана,  који  је  користио  број  0656087177,  дана  28.06.2009.
године у 17:51:44, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Ракић  Дејана,  који  је  користио  број
0656087177, дана 09.07.2009. године у 19:55:04, између Ракић
Дејана, који је користио број 0656087177, и Вујановић Жељка,
који  је  користио  број  0656588468,  дана  12.10.2009.  године  у
01:57:23,  између  Вујановић  Жељка,  који  је  користио  број
0656588416,  и  Недић  Бошка,  који  је  користио  број
5491138448008,  дана  06.06.2009.  године  у  15:54:40,  између
Вујановић Жељка,  који је користио број  0656588468,  и Недић
Бошка,  који  је  користио  број  0654291885,  СМС  комуникација
коју  је  Вујановић  Жељко,  који  је  користио  број  0654702386,
имао са Тошић Дарком, који је користио број 381654702387 и то
дана 19.09.2009. године у 14:00:13, 14:01:45, 14:02:57, 14:05:02,
14:07:12,  14:08:07,  са  Тошић  Дарком,  који  је  користио  број
31623312807 и то дана 27.09.2009. године у 10:59:59, 13:17:35,
14:35:25, дана 01.10.2009. године у 19:57:26, 19:59:23, 20:00:50,
20:01:39, 20:02:21, 11:31:22, дана 02.10.2009. године у 13:26:48,
између Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и
Тошић  Дарка,  који  је  користио  број   0656970045,  СМС
комуникација  коју  је  Вујановић  Жељко,  који  је  користио  број
0654702416,  имао  са  Тошић  Дарком,  који  је  користио  број
38267454976 и то дана 14.10.2009. године у 01:08:15, 15:22:13,
15:23:00, 15:24:10, 15:24:28, СМС комуникација коју је Вујановић
Жељко,  који  је  користио  телефон  марке  „Nokia  1208“ ИМЕИ
броја 358627019210259, имао са Тошић Дарком, који је користио
број 31623312807 и то дана 02.10.2009. године у 11:32:38, дана
06.10.2009.  године  у  11:21:28,  дана  10.10.2009.  године  у
16:45:57,  16:50:28,  16:51:20,  17:00:07,  17:03:56,  17:09:14,
17:12:55, 17:16:42, 17:17:24, дана 14.10.2009. године у 15:23:50
и 15:26:05, СМС комуникација коју је Вујановић Жељко, који је
користио  број  0654722416,  имао  са  Тошић  Дарком,  који  је
користио број 31623312807 дана 27.09.2009. године у 13:17:29,
дана 01.10.2009. године у 19:57:19, дана 06.10.2009. године у
11:18:19, 11:20:07, 11:27:49, дана 10.10.2009. године у 17:16:10,
17:14:59,  16:46:32,  16:42:41,16:45:38,  односно  број
28267454976,  дана  14.10.2009.  године  у  01:08:10,  15:22:54,
15:24:04, дана 31.10.2008. године у 14:45:22, између Вујановић
Жељка, који је користио број 0654447242, и Н.Н. лица, које је
користило број 063630081, дана 31.10.2008. године у 16:53:47,
између Вујановић Жељка, који је користио број 0654447242, и
Н.Н. лица, које је користило број 0644468687, СМС комуникација
коју  је  Вујановић  Жељко,  који  је  користио  број  0654702386,
имао са Соковић Гораном, који је користио број 38269883912, и
то  дана  18.09.2009.  године  у  13:11:21,  13:26:14,  13:27:57,
13:28:33, 13:29:43, 13:31:09, дана 19.09.2009. године у 10:16:56,
, 11:40:49, 12:06:35, 12:38:26, 22:57:34, 23:26:42, 23:29:32, дана
21.09.2009.  године  у  13:49:15,  16:38:33,  17:44:41,  дана
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08.10.2009.  године  у  16:52:15,  21:07:47,  22:03:04,   између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и Соковић
Горана,  који  је  користио  број  38268528093,  дана  09.10.2009.
године у 13:22:42  између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588468,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
38268528093, СМС комуникација коју је Вујановић Жељко, који
је користио број 0654750903, имао са Соковић Гораном, који је
користио  број  38268247983,  и  то  дана  11.10.2009.  године  у
23:06:32,  23:07:51,  23:37:23,  23:40:16,  23:42:07,  23:43:14,
23:55:04, 23:56:22, дана 12.10.2009. године у 00:04:19, 00:04:51,
00:09:39, 00:10:55, дана 12.10.2009. године у 00:21:50, 00:23:04,
између Вујановић Жељка, који је користио број 0656588468, и
Соковић  Горана,  који  је  користио  број   38268528093,  дана
12.10.2009.  године  у  00:23:59,  01:52:39,  између  Вујановић
Жељка, који је користио број 0656588468, и Воротовић Марка,
који  је  користио  број  0640600064,  СМС  комуникација  коју  је
Вујановић Жељко,  који  је  користио број  0654750903,  имао са
Соковић Гораном, који је користио број 38268247983, и то дана
12.10.2009.  године  у  00:29:49,  00:35:22,  00:36:27,  00:37:00,
01:21:23,  01:22:59,  02:28:36,  02:29:18,  02:31:18,  02:33:42,
02:35:13, 03:16:41, 15:39:32, 15:40:27, 15:40:51, дана 13.10.2009.
године  у  08:00:39,  08:03:03,  08:07:29,  08:10:53,  09:12:05,
09:12:52,  09:16:04,  09:17:22,  09:18:14,  09:21:02,  09:22:20,
09:23:29,  09:24:57,  09:25:43,  09:27:37,  09:31:26,  09:32:38,
09:36:01,  09:37:35,  11:35:22,  11:36:48,  15:57:49,  15:58:42,
16:00:10,  16:00:54,  16:01:21,  16:03:04,  16:06:13,  16:10:09,
16:10:11,  16:11:34,  16:12:41,  16:15:27,  16:16:27,  16:18:04,
22:00:55, 22:03:22, дана 14.10.2009. године у 08:03:34, 08:07:21,
08:08:10,  10:59:52,  11:00:25,  11:01:59,  11:02:37,  11:04:31,
11:05:02,  11:05:36,  11:07:05,  11:09:58,  11:13:37,  11:17:19,
11:46:40, 11:48:03, дана 14.10.2009. године у 12:21:43, 13:59:13,
између Вујановић Жељка, који је користио број 0655688468, и
Соковић  Горана,  који  је  користио  број  38268528093,  СМС
комуникација  коју  је  Вујановић  Жељко,  који  је  користио  број
0654750903,  имао  са  Соковић  Гораном,  који  је  користио  број
38268247983, и то дана 14.10.2009. године у 16:15:16, 16:16:10,
16:17:59,  16:20:13,  16:21:01,  16:23:14,  16:45:30,  16:47:03,
16:48:04,  16:48:57,  16:50:04,  17:19:36,  17:22:34,  18:11:20,
18:12:27,  19:49:04,  19:51:49,  20:10:34,  20:14:05,  22:51:33,
22:52:49, 23:19:44, 23:21:23, дана 15.10.2009. године у 00:31:37,
00:32:37,  03:40:25,  04:24:29,  04:26:41,  04:32:20,  04:36:57,
04:37:03,  04:38:49,  04:39:54,  04:47:41,  08:14:26,  08:36:00,
09:21:55, дана 30.08.2009. године у 20:41:08, између Вујановић
Жељка, који је користио број 063300608, и Шарић Дарка, који је
користио број 38269248680, дана 31.08.2009. године у 17:33:30,
између Вујановић Жељка,  који  је  користио број  063300608,  и
Шарић  Дарка,  који  је  користио  број  38269248680,  дана
01.09.2009.  године  у  22:34:26  и  22:35:22,  између  Вујановић
Жељка, који је користио број 063300608, и Шарић Дарка, који је
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користио број 38269248680, дана 15.09.2009. године у 14:44:35,
између Вујановић Жељка,  који  је  користио број  063300608,  и
Шарић  Дарка,  који  је  користио  број  38269248680,  СМС
комуникација  коју  је  Вујановић  Жељко,  који  је  користио  број
0654702386,  имао  са  Соковић  Гораном,  који  је  користио  број
38269883912, и то дана 18.09.2009. године у 13:11:21, 13:26:14,
13:27:57, 13:28:33, 13:29:43, 13:31:09, дана 19.09.2009. године у
10:16:56,  ,  11:40:49,  12:06:35,  12:38:26,  22:57:34,  23:26:42,
23:29:32, дана 21.09.2009. године у 13:49:15, дана 21.09.2009.
године у 14:06:47, између Вујановић Жељка, који је користио
број  063300608,  и  Шарић  Дарка,  који  је  користио  број
38269248680,  дана  24.09.2009.  године  у  14:17:19,  између
Вујановић Жељка, који је користио број  0656588468, и Шарић
Дарка,  који  је  користио  број  38269248680,  дана  28.09.2009.
године у 12:41:47,  21:03:26,  између Вујановић Жељка,  који је
користио број 0656588468, и Шарић Дарка, који је користио број
38269248680,  дана  29.09.2009.  године  у  19:15:32,  19:36:59,
између Вујановић Жељка,  који  је  користио број  063300608,  и
Шарић  Дарка,  који  је  користио  број  38269248680,  дана
27.11.2008. године у 12:01:29, између Вујановић Жељка, који је
користио број 0656588346, и Соковић Горана, који је користио
број 390303755806, дана 27.11.2008. године у 12:09:51, између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588346, и Јоксовић
Небојше,  који  је  користио  број  0638714739,  дана  27.11.2008.
године у 19:01:06, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588346,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
39037757289,  дана  27.11.2008.  године  у  19:05:17,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588346, и Соковић
Горана,  који  је  користио  број  39037757289,  дана  27.11.2008.
године у 19:56:18, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0654447242,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
393895578629,  дана  27.11.2008.  године  у  21:07:09,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0654447242, и Соковић
Горана,  који  је  користио  број  0656455576,  дана  27.11.2008.
године у 12:01:29, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588346,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
390303755806,  дана  27.11.2008.  године  у  19:01:06,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0656588346, и Соковић
Горана,  који  је  користио  број  39037757289,  дана  27.11.2008.
године у 19:05:17, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0656588346,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
39037757289,  дана  27.11.2008.  године  у  19:56:18,  између
Вујановић Жељка, који је користио број 0654447242, и Соковић
Горана, који је користио број 393895578629 и дана 27.11.2008.
године у 21:07:09, између Вујановић Жељка, који је користио
број  0654447242,  и  Соковић  Горана,  који  је  користио  број
0656455576,  окр.  Вујановић Жељка који  је  користио телефон
број  063300608  и  окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио
телефон број 063665535 од дана 29.08.2009. године у 19:53 и
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дана 30.08.2009. године у 15:00 часова, разговор између окр.
Вујановић Жељка који  је  користио телефон број  063300608 и
Станојковић Бојана који је користио телефон број 063665535 од
дана  09.09.2009.  године  у  11:27  часова,  разговоре  вођене
између окр. Стојиљковић Бобана који је користио телефон број
0621892471, окр. Дабовић Марка који је користио телефон број
0621879546 и окр. Станојковић Бобана који је користио телефон
број 0628563954 од дана 11.09.2009. године у периоду од 09:05
до  13:27  часова,  разговори  између  окр.  Стојиљковић  Бобана
који  је  користио  телефон  број  0621130531  и  окр.  Мишић
Александре која је користила телефон број 062443344 од дана
25.09.2009.  године у 19:06 и дана 29.09.2009.  године у 12:35
часова,  разговори  између  окр.  Станојковић  Бојана  који  је
користио телефон број 0628563954 и окр. Стојиљковић Бобана
који је користио телефон број 0621892471 од дана 25.09.2009.
године у 16:45 и 17:35 часова, разговори између окр. Дабовић
Марка који је користио телефон број 0621879546 и Станојковић
Бојана  које  је  користило  телефон  број  0628563954  од  дана
25.09.2009.  године  у  периоду  од  19:15  до  22:19  часова,
разговор  између  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон  број  062776711  и  окр.  Мишић  Александре  која  је
користила телефон број 062443344 од дана 04.10.2009. године
у  13:57  и  14:07  часова,  разговори  између  окр.  Стојиљковић
Бобана који је користио телефон број 062776711 и окр. Мишић
Александре која је користила телефон број 062443344 од дана
05.10.2009. године у 21:47 и 21:49 часова, разговор између окр.
Стојиљковић Бобана који је користио телефон број 062776711 и
окр.  Мишић  Александре  која  је  користила  телефон  број
062443344 од дана 06.10.2009. године у 19:22 и 20:12 часова,
разговоре  између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио
телефоне  број  0656588468  и  063300608  и  окр.  Станојковић
Бојана  који  је  користио  телефон  број  063665535  од  дана
07.10.2009. године у 13:24 и дана 08.10.2009. године у 09:17 и
11:11  часова,  разговор  између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је
користио телефон број 0656588468 и окр. Лабудовић Драгана
који је користио телефон број 0649222233 од дана 08.10.2009.
године у 11:12 и 11:54 часова, разговор између окр. Вујановић
Жељка  који  је  користио  телефон  број  0656588468  и  окр.
Соковић Горана који је користио телефон број 38268528093 од
дана 08.10.2009. године у 21:07 часова, разговор између окр.
Вујановић Жељка који  је  користио телефон број  063300608 и
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
063665535 од дана 31.08.2009. године у 17:35 и 20:43 часова,
разговор  између  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон број 062776711 и окр. Станојковић Мирослава који је
користио телефон број 062776650 од дана 30.09.2009. године у
16:40 часова, разговор између окр. Стојиљковић Бобана који је
користио  телефон  број  062776711  и  Милованом  Јовановићем
који је користио телефон број 0642061691 од дана 29.09.2009.
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године  у  22:31  часова,  разговор  између  окр.  Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон број  062776711  и  Вучковић
Гораном  који  је  користио  телефон  број  062776601  од  дана
30.09.2009.  године  у  09:58  часова,  разговор  између  окр.
Стојиљковић Бобана који је користио телефон број 062776711 и
Н.Н.  лицa које  је користило телефон број  062440044 од дана
30.09.2009.  године  у  17:09  часова,  разговор  између  окр.
Стојиљковић Бобана који је користио телефон број 062776711 и
Н.Н. лицa које је користило телефон број 0637371992 од дана
30.09.2009.  године  у  17:11  часова,  разговор  између  окр.
Стојиљковић Бобана који је користио телефон број 062776711 и
Вучковић Гораном који је користио телефон број 062776601 од
дана  30.09.2009.  године  у  17:22  и  17:24  часова,  разговор
између окр. Стојиљковић Бобана који је користио телефон број
062776711 и окр. Мишић Александре која је користила телефон
број 062443344 од дана 29.09.2009. године у 12:35 часова, СМС
комуникацију  између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио
телефон број 0654294331 и окр. Дабовић Марка који је користио
телефон број 385998252353 дана 31.08.2009. године у периоду
од 09:14 часова до 12:39 часова, СМС комуникацију између окр.
Вујановић Жељка који је користио телефон број 0654294331 и
окр.  Дабовић  Марка  који  је  користио  телефон  број
385998252353  дана  02.09.2009.  године  у  периоду  од  12:46
часова  до  13:17  часова,  СМС  комуникацију  између  окр.
Вујановић Жељка који је користио телефон број 0654294331 и
окр.  Дабовић  Марка  који  је  користио  телефон  број
385998252353  дана  10.09.2009.  године  у  периоду  од  19:17
часова  до  22:57  часова,  СМС  комуникацију  између  окр.
Вујановић Жељка који је користио телефон број 0654294331 и
окр.  Дабовић  Марка  који  је  користио  телефон  број
385998252353 дана 11.09.2009. године у периоду од 12:35 до
12:39 часова, СМС комуникацију између окр. Вујановић Жељка
који је користио телефон број  0654294331 и Бељкаш Драгана
који  је  користио  телефон  број  38630357025  дана  11.09.2009.
године  у  периоду  од  17:04  часова  до  17:12  часова,  СМС
комуникацију  између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио
телефон број 0654294331 и окр. Дабовић Марка који је користио
телефон  број  385998252353  и  Бељкаш  Драгана  дана  који  је
користио телефон број 38630357025 дана 12.09.2009. године у
периоду  од  12:10  часова  до  17:27  часова,  СМС комуникацију
између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио  телефон  број
0654294331 и окр. Дабовић Марка који је користио телефон број
385998252353  дана  12.09.2009.  године  у  периоду  од  23:06
часова  до  23:24  часова,  СМС  комуникацију  између  окр.
Вујановић Жељка који је користио телефон број 0654294331 и
Бељкаш Драгана  који  је  користио  телефон број  38630357025
дана 12.09.2009.  године  у  периоду од 12:10  часова до 21:39
часова  и  дана  13.09.2009.  године  у  20:46  часова,  СМС
комуникацију  између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио

21



www.K
RIK

.rs

телефон број  0654294331 и Бељкаш Драгана који је користио
телефон број 385998252353 дана 18.09.2009. године у периоду
од 17:35 часова до 18:54 часова, СМС комуникацију између окр.
Вујановић Жељка који је користио телефон број 0654294331 и
окр.  Дабовић  Марка  који  је  користио  телефон  број
385998252353  дана  15.09.2009.  године  у  периоду  од  00:23
часова  до  16:52  часова,  СМС  комуникацију  између  окр.
Вујановић Жељка који је користио телефон број 0654294331 и
окр.  Дабовић  Марка  који  је  користио  телефон  број
385998252353  дана  05.09.2009.  године,  СМС  комуникацију
између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио  телефон  број
0654702418 и Бељкаш Драгана који је користио телефон број
551183933947  дана  28.09.2009.  године  у  21:56  часова,  СМС
комуникацију  између  окр.  Вујановић  Жељка  који  је  користио
телефон број  0654294331 и Бељкаш Драгана који је користио
телефон број 385998252353 дана 11.09.2009. године у 17:04 и
17:12 часова, СМС комуникацију између окр. Вујановић Жељка
који је користио телефон број 0654294331 и окр. Дабовић Марка
који је користио телефон број  385998252353 дана 13.09.2009.
године у 18:49 часова, СМС комуникацију између окр. Вујановић
Жељка  који  је  користио  телефон број  0654294331  и  Бељкаш
Драгана  који  је  користио  телефон  број  385998252353  дана
13.09.2009.  године  у  20:38  часова,  СМС комуникацију  између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон број  0621892471 од дана 25.09.2009.  године у 19:05
часова, СМС комуникација између окр. Марка Дабовића који је
користио телефон број 0621879546 и окр. Стојиљковић Бобана
који  је  користио  телефон  број  0621892471  дана  25.09.2009.
године у периоду од 20:18 до 22:20 часова и дана 26:09.2009.
године  у  15:04  часова,  СМС  комуникацију  између  окр.
Станојковић Бојана који је користио телефон број 0628563954 и
окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио  телефон  број
0621892471 од дана 25.09.2009. године у периоду од 22:38 до
22:54 часова,  СМС комуникација  између окр.  Марка Дабовића
који је користио телефон број 0621879546 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  дана
28.09.2009. године у периоду од 10:46 до 11:26 часова и дана
29.09.2009.  године у  периоду од 10:03  до  14:15  часова,  СМС
комуникација  између  окр.  Марка  Дабовића  који  је  користио
телефон  број  0621879546  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број  0621892471 дана 30.09.2009. године у
10:57 часова, СМС комуникација између окр. Станојковић Бојана
који је користио телефон број 0628563954 и окр. Дабовић Марка
који  је  користио  телефон  број  0621879546  дана  10.10.2009.
године  у  10:02  часова,  СМС  комуникацију  између  окр.
Станојковић Бојана који је користио телефон број 0628563954 и
окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио  телефон  број
0621892471 од дана 10.10.2009. године у 11:28 и 11:33 часова,
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и  дана  12.10.2009.  године  у  15:10  и  15:12  часова,  СМС
комуникацију између окр. Станојковић Бојана који је користио
телефон  број  0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број 0621892471 од дана 26.09.2009. године
у  11:34  часова  до  27.09.2009.  године  у  02:59  часова,  СМС
комуникација  између  окр.  Марка  Дабовића  који  је  користио
телефон  број  0621879546  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број  0621892471 дана 26.09.2009. године у
периоду од 15:32  до 17:11  часова,  СМС комуникацију  између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954  и  окр.  Н.Н.  лица  који  је  користило  телефон број
0621843702 од дана 07.10.2009. године у периоду од 10:31 до
10:50 часова, СМС комуникацију између окр. Станојковић Бојана
који је користио телефон број 0628563954 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  од  дана
29.09.2009.  године у  периоду од 16:10  до  23:12  часова,  СМС
комуникација  између  окр.  Марка  Дабовића  који  је  користио
телефон  број  0621879546  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број  0621892471 дана 02.10.2009. године у
периоду од 13:07  до 13:29 часова,  СМС комуникација  између
окр. Марка Дабовића који је користио телефон број 0621879546
и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио  телефон  број
0621892471  дана  04.10.2009.  године  у  14:01  часова,  СМС
комуникација између окр. Станојковић Бојана који је користио
телефон број 0628563954 и окр. Дабовић Марка који је користио
телефон број 0621879546 дана 04.10.2009. године у периоду од
15:44  до  16:15  часова,  СМС комуникација  између  окр.  Марка
Дабовића  који  је  користио  телефон  број  0621879546  и  окр.
Стојиљковић Бобана који је користио телефон број 0621892471
дана 04.10.2009.  године у периоду од 20:06 до 21:21 часова,
СМС  комуникација  између  окр.  Станојковић  Бојана  који  је
користио телефон број 0628563954 и окр. Дабовић Марка који је
користио телефон број  0621879546 дана 05.10.2009. године у
11:07 часова,  СМС комуникација  између окр.  Марка Дабовића
који је користио телефон број 0621879546 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  дана
05.10.2009.  године  у  12:56  часова,  СМС комуникацију  између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон број  0621892471 од дана  05.10.2009.  године у  16:50
часова, СМС комуникација између окр. Станојковић Бојана који
је користио телефон број 0628563954 и окр. Дабовић Марка који
је користио телефон број 0621879546 дана 06.10.2009. године у
периоду од 12:32 до 12:34 часова и дана 07.10.2009. године у
21:44,  СМС комуникација између окр.  Марка Дабовића који  је
користио телефон број 0621879546 и окр. Стојиљковић Бобана
који  је  користио  телефон  број  0621892471  дана  08.10.2009.
године у периоду од 13:27 до 13:39 часова, СМС комуникацију
између окр. Станојковић Бојана који је користио телефон број
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0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон број  0621892471 од дана  08.10.2009.  године у 20:43
часова, СМС комуникација између окр. Станојковић Бојана који
је користио телефон број 0628563954 и окр. Дабовић Марка који
је користио телефон број 0621879546 дана 09.10.2009. године у
14:12 часова, СМС комуникацију између окр. Станојковић Бојана
који је користио телефон број 0628563954 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  од  дана
09.10.2009.  године у  периоду од  14:10  до 15:06  часова и  од
дана  09.10.2009.  године  у  17:45  часова  до  дана  10.10.2009.
године у 01:03 часа, СМС комуникација између окр. Станојковић
Бојана  који  је  користио  телефон  број  0628563954  и  окр.
Дабовић Марка који је користио телефон број 0621879546 дана
10.10.2009.  године  у  10:02  часова,  СМС комуникацију  између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон број 0621892471 од дана 10.10.2009. године у периоду
од  11:28  до  11:33  часова,  СМС  комуникација  између  окр.
Станојковић Бојана који је користио телефон број 0628563954 и
окр. Дабовић Марка који је користио телефон број 0621879546
дана 11.10.2009. године у периоду од 11:09 до 14:57 часова и у
20:42 часова, СМС комуникацију између окр. Станојковић Бојана
који је користио телефон број 0628563954 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  од  дана
11.10.2009.  године  у  14:42  часова,  СМС комуникацију  између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954  и  окр.  Н.Н.  лица  које  је  користило  телефон број
0621843703  од  дана  11.10.2009.  године  у  20:55  часова,  СМС
комуникацију између окр. Станојковић Бојана који је користио
телефон  број  0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број 0621892471 од дана 11.10.2009. године
у периоду од 21:27 до 21:30 часова, СМС комуникација између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954 и окр. Дабовић Марка који је користио телефон број
0621879546  дана  12.10.2009.  године  у  13:15  часова,  СМС
комуникацију између окр. Станојковић Бојана који је користио
телефон  број  0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број 0621892471 од дана 12.10.2009. године
у периоду од 13:17 до 15:16 часова, СМС комуникацију између
окр.  Станојковић  Бојана  који  је  користио  телефон  број
0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је  користио
телефон број 0621892471 од дана 13.10.2009. године у периоду
од 16:27 до 17:16 часова и у периоду од 18:14 до 22:22 часова,
СМС  комуникација  између  окр.  Станојковић  Бојана  који  је
користио телефон број 0628563954 и окр. Дабовић Марка који је
користио телефон број  0621879546 дана 13.10.2009. године у
13:20 часова, СМС комуникацију између окр. Станојковић Бојана
који је користио телефон број 0628563954 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  од  дана
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14.10.2009.  године у 10:53 и 15:16 часова, СМС комуникација
између окр. Мишић Александре која је користила телефон број
0638002710  и  Н.Н.  лица  које  је  користило  телефон  број
38267671005 од дана 23.10.2009.  године у 12:45 часова, СМС
комуникацију између окр. Станојковић Бојана који је користио
телефон  број  0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број 0621892471 од дана 29.09.2009. године
у 21:35 часова до дана 30.09.2009. године у 23:12 часова, СМС
комуникацију између окр. Станојковић Бојана који је користио
телефон  број  0628563954  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  који  је
користио телефон број 0621892471 од дана 30.09.2009. године
у 16:27 часова, СМС комуникација између окр. Марка Дабовића
који је користио телефон број 0621879546 и окр. Стојиљковић
Бобана  који  је  користио  телефон  број  0621892471  дана
08.10.2009. године у периоду од 11:09 до 14:07 часова.    

Да суд на главном претресу изврши увид и прочита записник о
претресању стана и других просторија  окр.  Дабовић Марка у
Владетиној  улици  бр.  8,  у  Београду,  од  14.04.2011.  године,
записник о претресању стана и других просторија окр. Мишић
Александре у Улици партизански пут, у Врању, од 14.04.2011.
године, записник о претресању стана и других просторија окр.
Стојиљковић  Бобана  у  Улици  омладинских  бригада  бр.  3,  у
Врању, од 14.04.2011. године, записник о претресању стана и
других  просторија  окр.  Стојиљковић  Бобана  у  Партизанској
улици  бб,  у  Врању,  од  14.04.2011.  године,  записник  о
претресању стана и других просторија окр. Стојиљковић Бобана
у  Сплитској  улици  бр.  10,  у  Врању,  од  14.04.2011.  године,
записник  о  претресању  стана  и  других  просторија  окр.
Станојковић Бобана у Београду, у Крагујевачкој улици бр. 23 од
14.04.2011.  године,  записник  о  претресању  стана  и  других
просторија окр. Станојковић Бојана у Владетиној улици бр. 8, у
Београду,  од  14.04.2011.  године,  потврде  о  привремено
одузетим предметима УКП ПУ за град Београд од окр. Дабовић
Марка од 14.04.2011. године, потврда о привремено одузетим
предметима УКП ПУ за град Београд од Станојковић Јелене од
14.04.2011.  године,  потврде  о  привремено  одузетим
предметима  УКП  ПУ  за  град  Београд  од  окр.  Стојиљковић
Бобана у Сплитској улици бр. 10 од 14.04.2011. године, потврде
о привремено одузетим предметима УКП ПУ за град Београд од
окр. Стојиљковић Бобана у Улици омладинских бригада бр. 3 од
14.04.2011.  године,  потврде  о  привремено  одузетим
предметима  УКП  ПУ  за  град  Београд  од  окр.  Стојиљковић
Бобана у Партизанској улици бб од 14.04.2011. године, потврде
о привремено одузетим предметима УКП ПУ за град Београд од
окр.  Мишић  Александре  од  14.04.2011.  године  и  15.04.2011.
године,  извештај  Националног  криминалистичког  центра  УКП
МУП  РС  03/4-7-2  број  234-2-17319/11  од  29.05.2011.  године,
списе италијанских правосудних органа прибаљене у поступку
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међународне правне помоћи - допис Управе полиције у Милану,
Комесаријата  за  јавну  безбедност  „Центро“  од  10.09.2008.
године, записник о кућном претресу Управе полиције у Милану,
Комесаријата  за  јавну  безбедност  „Центро“  од  09.09.2008.
године,  записник  о  хапшењу  Бијелић  Владимира  и  Сеговие
Пара Андрее Жизел Управе полиције у Милану, Комесаријата за
јавну безбедност  „Центро“ од 09.09.2008.  године,  записник о
притвору  Стојиљковић  Слађана  Управе  полиције  у  Милану,
Комесаријата  за  јавну  безбедност  „Центро“  од  09.09.2008.
године,  технички  извештај  о  анализи  Централне
антикриминалистичке  дирекције  државне  полиције,
Регионалног кабинета научне полиције за Ломбардију – Милано
од  10.09.2008.  године  и  11.09.2008.  године,  допис  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од  12.09.2008.  године,  записник  о  кућном  претресу  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од  11.09.2008.  године,  записник  о  заплени  кључева  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од 11.09.2008. године, технички извештај о анализи Централне
антикриминалистичке  дирекције  државне  полиције,
Регионалног кабинета научне полиције за Ломбардију – Милано
од 12.09.2008. године и 13.09.2008. године и извештаје из КЕ за
окривљене.

Да  се  окривљенима  Стојиљковић  Бобану  и  Дабовић  Марку
ПРОДУЖИ ПРИТВОР у смислу одредбе чл. 142 ст. 1 тач. 1, 3 и
5 ЗКП. 

Да суд на основу чл. 33 ст. 7 ЗКП донесе решење о спајању овог
кривичног предмета са предметом суда К По1 249/10 против
окр.  Шарић Дарка и  других лица,  с  обзиром да се  наведени
поступак  води  против  истих  лица  за  исто  кривично  дело
Удруживања ради вршења кривичних дела из чл. 346 КЗ и др,
те да постоје исти докази. 

Да  се  окривљенима  Шарић  Дарку  и  Станојковић  Бојану  на
основу чл. 304 ст. 2 ЗКП суди у одусуству.

         
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чињенично стање описано у изреци ове оптужнице утврђено је
на  основу  резултата  спроведене  истраге  и  заснива  се  на
предложеним доказима.

У својој одбрани датој у полицији у смислу одредбе чл. 226 ст. 9
ЗКП,  окривљени  Стојиљковић  Бобан  негирао  је  извршење
кривичних дела која му се стављају на терет. У својој одбрани
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навео  је  да  је  тачно  да  је  у  септембру  2009.  године  био  у
Бразилу, али само да би гледао трке „Формуле 1“. Окривљеног
Дабовић Марка познаје као великог љубитеља кола, и не може
да се сети да ли га је видео у Бразилу током свог боравка тамо.
За особу са именом Marsh Peter Arnold је чуо, али не зна када и
од кога. Познаје и окр. Станојковић Бојана и са њим је у добрим
односима,  а  помагао  му  је  да  реши  неке  административне
проблеме у Врању. Дарка Шарића, Соковић Горана и Вујановић
Жељка  не  познаје.  Александру  Мишић  познаје  и  у  добрим
односима је са њом, а она му је обезбеђивала и карте за пут. За
Бељкаш Драгана никада није чуо, нити за особе са надимцима
„Ирвин“  и  „Рођак“.  Приликом излазака  из  земље користио је
регуларан словачки пасош на своје  име,  пошто има словачко
држављанство од 2005. године, а и стан у Братислави. Тај стан
је издавао Кинезима, а ти Кинези су искористили то што су се
налазили у стану и тамо пријавили окр. Дарка Шарића. На истој
адреси био је пријављен и окр.  Станојковић,  кога је пријавио
окр. Стојиљковић, како би му учинио услугу. Тврди да је само
једном био у Бразилу, а да је други излазак из Републике Србије
био везан само за његове послове у Републици Македонији. У
привредном  друштву  „Еуропетрол“  д.о.о.  је  запослен  на
пословима  безбедности  и  наплате  дугова,  а  то  привредно
друштво продао је 2003. године Вучковић Горану. Што се тиче
пиштоља који је нађен у возилу на пумпи „Еуропетрола“, реч је
о пиштољу који се води на „Еуропетрол“ д.о.о. и који се користи
као  обезбеђење  приликом  транспорта  новца  са  пумпи.
Окривљени Стојиљковић нема дозволу за ношење оружја, али је
увек поред њега у возилу особа која има дозволу за ношење
оружја. Његову одбрану дату у полицији у смислу чл. 226 ст. 9
ЗКП сматрамо нелогичном и усмереном на избегавање кривице.
Дата одбрана је у супротности са пресретнутим разговорима,
који указују на блиску повезаност окр. Стојиљковића са осталим
члановима  организоване  криминалне  групе  и  интензивну
комуникацију у периоду када је дрога заплењена, што ће бити
детаљније описано у наставку образложења, чињеницом да се
трка  „Формуле  1“  није  одржавала  у  време  када  окр.
Стојиљковић тврди да је био у Бразилу, околношћу да је заједно
са  окр.  Дабовићем  прелазио  границу  истовремено  у  више
наврата, а да је овај имао при себи фалсификован пасош на име
Marsh  Peter  Arnold који  је  и  користио  приликом  преласка
границе, чињеницом да је окр. Шарић Дарко био пријављен на
адреси  где  окр.  Стојиљковић  живи,  сведочењем  Вучковић
Горана који је изјавио у истрази да је пре одузимања пиштоља
његовом  грешком  окр.  Стојиљковић  остао  сам  у  возилу  са
пиштољем  који  је  потом  одвезао  до  пумпе,  као  и  другим
доказима. Пред истражним судијом Посебног одељења Вишег
суда у Београду окривљени Стојиљковић Бобан се прво бранио
ћутањем, да би накнадно изнео своју  одбрану. Одбрана дата
пред истражним судијом унеколико је  измењена у односу  на
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одбрану  дату  у  полицији,  али  не  суштински,  односно  не  у
битном  делу.  Наиме,  одбрана  окр.  Стојиљковић  Бобана  пред
истражним судијом се у битном заснива на следећем: када је у
питању  чињеница  да  је  окр.  Шарић  Дарко,  који  је  главни
организатор криминалне групе, био пријављен код њега у стану
у  Братислави,  не  спори  ту  околност,  али  и  даље  остаје  при
својој  тврдњи да је  то учинио некакав Кинез коме је  он  дао
овлашћење да пријављује  људе на његову адресу,  на основу
чега  је  окр.  Стојиљковић  наводно  зарађивао  новац.  Овакви
наводи његове одбране су непровериви, поготово пошто се и
тај  Кинез  у  међувремену  упокојио,  по  казивању  окр.
Стојиљковића.  Надаље,  окр.  Стојиљковић  Бобан  не  спори
чињеницу  да  је  његов  број  телефона,  нотиран  под  његовим
надимком Ђура,  нађен у  стану окр.  Соковић Горана,  као  још
једног организатора ове криминалне групе, приликом претреса.
Међутим,  ову  чињеницу  објашњава  сплетом  околности.  По
његовом тврђењу, реч је о томе да је окр. Стојиљковић уговорио
са власником привредног друштва „Селектра“ д.о.о. да изгради
пумпу „Еуропетрола“  у  Врању,  што је  „Селектра“  и  учинила.
Пумпу коју су изградили, ставили су на свој сајт, па је Соковић
Игор,  рођени  брат  окр.  Соковић  Горана,  видео  како  пумпа
изгледа  и  допала  му  се,  па  је  контактирао  са  власником
„Селектре“  Гроздановић  Дарком и  замолио  га  да  му  да  број
некога  са  ким  може  да  се  договори  да  погледа  ту  пумпу.
Гроздановић  је  дао  Соковић  Игору  број  телефона  окр.
Стојиљковића, па је вероватно тај број потом Соковић Игор дао
окр.  Соковић  Горану.  Што  се  тиче  броја  телефона  који  је
користио окр. Станојковић Бојан, а који је био регистрован на
„Еуропетрол“,  до тога је дошло тако што је окр. Стојиљковић
имао прилику да дође до добрих бројева телефона, у смислу
лаких за памћење, па је те бројеве поделио својој  родбини и
пријатељима,  између  осталих  и  окр.  Станојковић  Бојану.  До
пребацивања  броја  телефона  који  је  дао  окр.  Станојковић
Бојану  на  „Еуропетрол“  д.о.о.  је  потом  дошло  због  лакшег
плаћања  рачуна,  пошто  је  окр.  Стојиљковић  Бобан  често
заборављао да плати рачуне, па су му искључивали телефон. Из
истог  разлога  је  предложио  и  окр.  Станојковићу  да  пребаци
телефон на „Еуропетрол“, како му се не би дешавало да остане
без  телефона  због  неплаћених  рачуна,  јер  је  „Еуропетрол“
редовно  плаћао  рачуне,  па  би  се  окр.  Стојиљковић  потом
компензовао са власником Вучковић Гораном. Када је у питању
одлазак  у  Бразил,  окр.  Стојиљковић  Бобан  изменио  је  своју
одбрану у односу на ону дату у полицији, признавши да је ишао
два пута до Бразила, једном у септембру, а други пут у октобру
2009. године. Ипак, окривљени Стојиљковић није признао праву
природу својих  одлазака,  наводећи у својој  одбрани да је  то
учинио како би у Бразилу по повољним ценама набавио нову
врсту горива – пелет. У полицији се није сетио првог одласка у
Бразил наводно јер му се „тада ништа важно није догодило“.
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Наглашава да није спавао по  „штековима“, већ по хотелима у
Бразилу. Приликом  другог  одласка  у  Бразил,  имао  је  више
времена, па је прво погледао трке „Формуле 1“ када је дошао,
након  чега  се  позабавио  послом  тражећи  фабрике  коју  су
продавале пелет. Није успео да се договори и склопи посао са
пелетом, па се вратио у Србију, где је касније успео да закључи
посао са једном српском фабриком и купи одређену количину
пелета. У својој одбрани окр. Стојиљковић каже да је тачно да
је  у  полицији  изјавио  да  је  Боки  надимак  окр.  Станојковић
Бојана, али му то није надимак већ скраћеница од имена. Није
јасно шта је овим окр. Стојиљковић хтео да каже и докаже. У
даљем делу свог исказа датог у истрази окр. Стојиљковић се
бави  анализом  СМС  порука  и  разговора  који  су  пресретнути
када је  комуницирао са осталим припадницима организоване
криминалне групе којој припада, дајући своје виђење навода и
доказа који га терете. Из његове одбране дате у истрази важно
је  издвојити  и  измену  исказа  која  се  односи  на  то  што  је  у
полицији  негирао  да  је  помињао  „скелу“,  али  се  накнадно
присетио и каже да је мислио буквално на скелу, пошто је хтео
да оде да ради на скели и помогне пријатељу који се бавио
грађевином. Идентитет тог пријатеља није желео да открије.
Надаље окр. Стојиљковић Бобан тврди да окр. Дабовић Марко
није лице са којим је комуницирао преко мобилног телефона,
али не жели да открије идентитет било кога од саговорника.
Неспорну чињеницу да је преко одређеног телефона слао само
СМС поруке,  а није преко њега разговарао,  окр.  Стојиљковић
објашњава  тиме  што  је  његов  саговорник  муцао,  па  да  би
избегао  да  га  зеза  због  муцања,  користио  је  само  поруке  у
комуникацији са њим. Не жели да открије ни идентитет лица са
којим се враћао у Врање, а на питање чији је надимак „Лаг“
одговорио је да је у питању човек који муца, али да не жели да
открије ни његов идентитет. Имајући у виду скоро апсолутну
непроверивост одбране какву је дао окр. Стојиљковић Бобан у
истрази, скривајући идентитет готово свих особа са којима је
био у контакту у критичном периоду, констатација да је његова
одбрана нелогична и усмерена на избегавање кривице за дела
којим га оптужница терети и даље стоји у потпуности.     

Окривљени Дабовић Марко се у полицији бранио ћутањем као и
приликом  првог  изласка  пред  истражног  судију,  да  би
приликом  другог  изласка  пред  истражног  судију  негирао  да
има било какве везе са извршењем кривичних дела која му се
стављају на терет, не упуштајући се у појединачно оспоравање
навода  који  га  терете.  Његову  одбрану  такође  сматрам
усмереном на избегавање кривице, нелогичном и у супротности
са доказима наведеним у оптужници.

Окривљена  Мишић  Александра  је  у  свом  исказу  у  полицији,
датом  у  смислу  чл.  226  ст.  9  ЗКП,  негирала  припадност
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организованој  криминалној групи окр. Дарка Шарића. У својој
одбрани навела је да од свих лица која су јој поменута познаје
једино  окр.  Стојиљковић  Бобана  и  да  је  са  њим у  емотивној
вези. О његовом послу јој окр. Стојиљковић никада није причао,
нити има везе са тим послом. Каже да је тачно да је за окр.
Стојиљковића  и  његовог  пријатеља  резервисала  карте  за
Бразил, не може да се сети релације куда су ишли нити града у
коме су били, али се сећа да јој је Бобан по повратку из Бразила
показао кратак снимак са мобилног телефона на коме се виде
трке  „Формуле  1“.  Ова  тврдња  окривљене  заиста  је
ин[[тересантна,  с  обзиром  да  окр.  Стојиљковић  није
презентовао тај  снимак у истрази, а и да се време у које  он
тврди да је био у Бразилу не поклапа са временом када је на
званичном сајту „Формуле 1“ трка у Бразилу одржана. Зна да је
окр. Стојиљковић наш и словачки држављанин, али не зна када
је стекао словачко држављанство. Што се тиче свеске у којој је
било  име  и  презиме  окр.  Дарка  Шарића  са  његовим
генералијама, а која је приликом претреса пронађена код ње у
стану, тачно је да је она све то записала и да је ту реч била о
неком захтеву који је требао да се састави, али не зна о каквом
се захтеву ради јер га она није састављала. Окр. Стојиљковић
Бобан, кога једино наводно познаје од свих лица која се терете
да припадају организованој криминалној групи, није тај који јој
је  дао  ове  податке,  иако  је  окр.  Дарко  Шарић  са  тим
генералијама  био  пријављен  на  његов  стан  у  Словачкој,  већ
радник  са  пумпе  „Еуропетрола“  чији  идентитет  не  зна,  без
обзира  што  и  сама  ради  на  пумпи  као  консултант  за
инвестиције и финансије. Мора се приметити да су ове тврдње
окр.  Мишић  Александре  више  него  нелогичне.  Надаље,  окр.
Мишић Александра тврди да сем овог одласка у Бразил нема
сазнања  да  је  окр.  Стојиљковић  било  где  путовао  у
иностранство, а за заплену кокаина у Уругвају чула је само из
средстава информисања и то коментарисала искључиво са окр.
Стојиљковићем, који се у то време налазио у Републици Србији,
колико  се  она  сећа.  Овакав  исказ  окривљене  је  у  опреци са
подацима  који  се  тичу  времена  преласка  границе  од  стране
окр. Стојиљковић Бобана, као и пресретнуте СМС комуникације
окр. Мишић Александре са Н.Н. особом дана 23.10.2009. године,
односно осам дана након заплене дроге на јахти „Мауи“, коју је
окр. Мишићева питала „да ли је фрка дефинитивно готова или
не“. У привредном друштву „Еуропетрол“ д.о.о. ју је запослио
окр. Стојиљковић Бобан, а као власник се води Вучковић Горан,
мада окр. Стојиљковића тамо сви поштују као власника, иако
нема  никакву  званичну  функцију  у  „Еуропетролу“.  У  својој
одбрани  пред  истражним  судијом  окр.  Мишић  Александра  у
свему је поновила своју одбрану дату у полицији у смислу чл.
226 ст. 9 ЗКП, с тим што је на изричито питање сећа ли се да ли
је  лице  за  које  је  резервисала  карте  за  Бразил,  а  које  је
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путовало  заједно  да  окр.  Стојиљковић  Бобаном,  било  страни
или домаћи држављанин, одговорила да се не сећа.

Испитан  пред  истражним  судијом,  сведок  Јоксовић  Небојша
изјавио  је  да  познаје  окр.  Шарић  Дарка  и  окр.  Станојковић
Бојана, док остале окривљене не познаје. Окр. Дарка Шарића
познаје још из детињства, били су иста генерација у школи, а
окр. Станојковића је упознао као пријатеља окр. Дарка Шарића
на  некој  од  прослава  које  је  окр.  Дарко  Шарић  правио  у
Београду. Окривљеног Станојковића су звали Боки. Што се тиче
заплене кокаина у Милану у септембру 2008. године, сећа се да
га  је  окр.  Шарић  Дарко  позвао  код  себе  у  стан  у  Новом
Београду,  где  је  том  приликом  био  и  Жељко  Вујановић,  и
саопштио му да су у Милану ухапшена нека два лица. Потом је
окр. Шарић питао Јоксовића познаје ли неког тамо, у Италији,
ко би отишао до другог стана где се налази кокаин и узео га
пре него што полиција  дође до тог  кокаина.  Међутим,  после
два-три дана окр. Шарић је сазнао да је италијанска полиција
запленила  и  други  део  кокаина  тако  што  је  нашла  кључ  од
стана код једног од ухапшених, па није дошло до Јоксовићевог
ангажовања,  јер  је  окр.  Дарко Шарић рекао Јоксовићу  да  од
Италије нема ништа. Окр. Дарко Шарић је том приликом рекао
да му је за овај губитак кокаина одговоран Боки, јер су то били
Бокијеви људи, тј. Боки је био задужен за то. Такође, окр. Дарко
Шарић му је рекао да је у питању око 300 килограма кокаина.  

Сведок  Вучковић  Горан  изјавио  је  у  свом исказу  датом пред
истражним судијом да је  2004.  године купио пиштољ који  је
пронађен у приватном возилу окр. Стојиљковић Бобана, јер је
од  стране  полиције  упозорен  да  појача  физичко-техничко
обезбеђење  при  транспорту  новца,  због  дешавања  на  југу
Србије. Пиштољ је купљен и регистрован на привредно друштво
„Еуропетрол“  д.о.о,  а  дозволу  за  држање  и  ношење  оружја
имали су он и још три радника „Еуропетрола“,  од којих нити
један није  био  окр.  Стојиљковић Бобан.  У  Врању се  у једном
тенутку  пронео  глас  да  ће  благајник  „Еуропетрола“  д.о.о.
Богдановић Горан постати мета пљачке, па је почео да превози
новац до банке приватним возилом марке „Тојота ленд крузер“
које  је  припадало  окр.  Стојиљковић  Бобану,  и  које  је  било
блиндирано. Транспорт је вршен тако што је у возилу увек био
сведок Вучковић Горан, као лице које има дозволу за ношење
оружја,  и  окр.  Стојиљковић  Бобан  који  је  возио  аутомобил.
Конкретног дана, почетком априла 2011. године, Стојиљковић
Бобан  и  Вучковић  су  однели  пазар  до  врата  „АИК  банке“  и
предали  га  Богдановић  Горану.  Пошто  је  био  у  гужви,
заборавио  је  да  узме  пиштољ  из  возила  окр.  Стојиљковић
Бобана,  а  морао је  у  Општину  Врање,  па  је  пиштољ остао  у
возилу окр. Стојиљковића и овај га је одвезао до пумпе, где је
пиштољ  и  остао  у  касети.  Није  извадио  пиштољ  из  касете
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возила до претреса када је одузет само из разлога што је имао
доста обавеза, па је заборавио да то учини. Чак и када би се
овакво сведочење прихватило у потпуности, из њега неспорно
следи да је окр. Стојиљковић извршио кривично дело које му се
ставља на терет, јер је недозвољено носио предметни пиштољ
од Општине Врање до пумпе „Еуропетрол“  д.о.о,  пошто  није
имао  дозволу  за  ношење оружја,  а  није  се  са  њим у  возилу
налазило лице које има дозволу за ношење оружја.  

Предложени  материјални  докази  у  свему  потврђују  наводе
оптужнице.

Одлучна  чињеница  да  су  окр.  Шарић,  окр.  Соковић  и  окр.
Вујановић  издавали  налоге  припадницима  организоване
криминалне групе окр. Дарка Шарића утврђује се из садржине
разговора  окр.  Шарић  Дарка  и  окр.  Соковић  Горана  од
20.01.2009. године у 17:10, 17:19 и 17:21 часова којом приликом
је окр. Шарић користио број 065/6868117, а окр. Соковић број
065/6868083. У моменту вођења ових разговора окр. Соковић и
окр. Шарић налазили су се на територији Републике Србије. 

Одлучна чињеница да су окривљени  Шарић Дарко и Соковић
Горан преко окривљеног Жељка Вујановића издавали упутства
за поступање припадника организоване криминалне групе на
територији Италије  утврђује се из садржине разговора вођеног
дана  27.11.2008. године  у  12:01  часова  и  19:01  између  окр.
Соковића који је користио телефонске бројеве 390303755806 и
39037757289  и  окривљеног  Вујановића  који  је  користио
телефон број 065/6588346. О овоме се поуздан закључак може
извести и из садржине разговора вођених истога дана у 12:09 и
12:11 часова између окривљеног сведока сарадника Јоксовића
који је користио телефонски број 063/8714739 и окр. Вујановића
који је користио телефон број 065/6588346. Из ових разговора
се закључује да је окр.  Соковић са територије  Италије преко
Вујановића  издао  упутства  Јоксовићу  да  припаднике
организоване криминалне групе упути на територију Италије.
Окривљени Вујановић је Јоксовића ословљавао и као „Јоксо“, а
што  се  утврђује  из  телефонског  именика  СИМ  картице  број
065/6588346  где  је  надимак  „Јоксо“  под  редним  бројем  5
додељен управо телефону број 063/8714739 који је окривљени
сведок  сарадник  Јоксовић  користио  приликом  наведеног
разговора са Вујановићем. 

О  поступању  окр.  Шарић  Дарка  и  окривљеног  сведока
сарадника  Јоксовића  приликом  извршења  кривичног  дела
Удруживања ради вршења кривичних дела сведочи и разговор
између Јоксовића и окр. Шарића дана 19.1.2009. године у 11:04
и 21.1.2009. у 09:34 када је Јоксовић користио број 062/9629131,
а Шарић 065/6868117.
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О  учешћу  окр.  Соковића  и  окр.  Шарића  у  извршењу  дела
Удруживања ради вршења кривичних дела сведочи и разговор
који  је  окр.  Соковић  водио  са  Н.Н. лицем  „Ћелави“  дана
20.1.2009. године у 00:04, 14:07 и 17:54 часова када је Соковић
користио  телефон  065/6588467,  а  Н.Н. „Ћелави“  број
38651707127. У овом разговору Соковић износи податак да је у
кући у Италији било доста кокаина, да је место до тада било
безбедно  и  да  је  до  тада  7  пута  извршена  примопредаја
кокаина купцима. 

О  учешћу  свих  окривљених  у  извршењу  кривичног  дела
Удруживања ради вршења кривичних дела указује и разговор
између окр. Соковића и окр. Вујановића од 22.1.2009. године у
12:05,  када  је  окр.  Соковић  користио  телефонски  број
065/6868083, те разговори између окр. Вујановића и окр. Ракића
од 21.1.2009. године у 17:21 часова када је окр. Ракић користио
телефонски број 065/6683372 и 22.1.2009.године у 13:15 и 18:56
часова.

О  одлучној  чињеници  да  је  окр.  Шарић  Дарко  један  од
организатора набавке кокаина сведоче разговори између њега
– користио је телефонски број 38269248680 и окр. Вујановића
који је користио телефонске бројеве 063/300608 и 065/6588468
од  30.8.2009.године  у  20:41,  1.9.2009.године  у  22:34  и  22:35
часова,  15.09.2009.  у  14:44  и  28.09.2009.  у  12:41  часова  и
21.09.2009. у 14:06. 

О  учешћу  окр.  Соковића  и  окр.  Вујановића  у  извршењу
кривичних  дела  ове  организоване криминалне групе  сведочи
њихова  СМС  преписка  у  периоду  од  11.10.2009.  године  до
15.10.2009. године. У тој комуникацији окр. Соковић користио је
телефонске бројеве 38268528093, 38268247983 и 38269883912,
а  окр.  Вујановић  065/6588468  и  065/4750903.  Из  садржине
именика  мобилног  телефона  „Нокиа  6700“  имеи  број
353181031426944 одузетог од окр. Вујановића утврђује се да је
под  редним  бројем  258  надимку  „Гог“  додељен  број
38268528093 са којег је управо окр.  Соковић комуницирао са
окр. Вујановићем. 

Одлучне  чињенице  о  учешћу  окр.  Вујановић  Жељка  као
организатора  у  организованој  криминалној  групи  окр.  Дарка
Шарића утврђују се из садржине његових разговора са Пандрц
Марком  од  12.10.2009.  године  у  17:59  и  02:59  и
13.10.2009.године у 09:00 и 13:17 часова када је окр. Вујановић
користио  телефонски  број  065/6588416,  065/6588415  и
034361816, а окр. Пандрц телефонски број 5491138448008.
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Из  пресретнутих  разговора  и  СМС  комуникације  између  окр.
Вујановић  Жељка,  Станојковић  Бојана  и  Дабовић  Марка  у
периоду од 30.09.2009. године до 02.10.2009. године, утврђује
се да су окривљени остваривали међусобне контакте у циљу
координације преузимања 990 килограма дроге, која је требала
да припадне делу организоване окр. Дарка Шарића на чијем се
челу налазио окр. Станојковић Бојан.

Из пресретнутог разговора између окр. Вујановић Жељка и окр.
Станојковић Бојана од 09.09.2009. године происходи да је окр.
Станојковић Бојан упутио окр. Вујановића упутио на сусрет са
њему подређеним окр. Дабовић Марком, док се из пресретнуте
СМС комуникације окр. Вујановић Жељка и окр. Дабовић Марка
на  дан  10.09.2009.  године  утврђује  да  су  ова  двојица
окривљених  заказала  састанак  ради  прецизирања  детаља
везаних за примопредају и преузимање 990 килограма кокаина
који  припада  огранку  организоване  криминалне  групе  окр.
Дарка Шарића на чијем је челу окр. Станојковић Бојан.

Из  пресретнутих  разговора  и  СМС  комуникације  између
окривљених Стојиљковић Бобана, Станојковић Бојана, Дабовић
Марка и Вујановић Жељка на дан 11.09.2009. године следи да
су  окривљени  Стојиљковић  и  Дабовић  затражили  од  окр.
Вујановића да успостави контакт са Бељкаш Драганом, пошто
то  сами  претходно  нису  успели,  те  да  обавести  Бељкаша  о
њиховом доласку у Бразил. Долазак окривљених Стојиљковића
и  Дабовића  у  Латинску  Америку  окр.  Вујановић  Жељко  је
најавио  Бељкашу  СМС  порукама  дана  11.09.2009.  године.
Такође,  из  СМС  комуникација  реализоване  између  окр.
Вујановић Жељка,  окр.  Дабовић Марка и Бељкаш Драгана на
дан  12.09.2009.  године  утврђује  се  да  је  окр.  Вујановић
посредовао у уговарању састанка окривљених Стојиљковића и
Дабовића са Бељкашом, са којим су се они тога дана и састали,
при  чему  је  окр.  Вујановић  тражио  од  окривљених
Стојиљковића  и  Дабовића  да  пренесе  Бељкашу  Вујановићев
налог да му се без одлагања јави и обавести га о детаљима
везаним  за  транспорт  пошиљке  наркотика  која  се  у  том
периоду одвијала у Јужној Америци. 

Из  пресретнуте  СМС  комуникације  окривљеног  Вујановића  и
Бељкаша,  као  и  окривљених Вујановића и  Дабовић Марка на
дан  12.09.2011.  године  утврђује  се  да  су  постојали  извесни
проблеми  у  комуникацији  између  окр.  Вујановић  Жељка  и
Бељкаш  Драгана,  због  чега  је  окр.  Дабовић  преносио  окр.
Вујановићу  информације  о  транспорту  наркотика  у  Латинској
Америци, као и припремама за транспорт ка Европи.

Из  пресретнуте  СМС  комуникације  између  окр.  Вујановић
Жељка  и  окр.  Дабовић  Марка  на  дан  15.09.2009.  године  и
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између  окр.  Вујановић  Жељка  и  Бељкаш  Драгана  на  дан
18.09.2009. године јасно је да се због проблема у комуникацији
између  Бељкаш  Драган  и  окр.  Вујановић  Жељка,  Бељкаш  у
више наврата служио телефонским бројем који је користио окр.
Дабовић  Марко,  идентификујући  се  Вујановићу  под
шифрованим именом „Калипсо“ које  је  носио у организованој
криминалној групи окр. Дарка Шарића, што указује да су окр.
Стојиљковић и окр.  Дабовић деловали по доласку у Бразил у
координацији са Бељкашем.

О  чињеници  да  је  део  организоване  криминалне  групе  окр.
Дарка  Шарића  који  је  организовао  и  њиме  руководио  окр.
Станојковић Бојан, а који је носио шифровано име „Од Ирвина“
финансирао укупно  990  килограма  кокаина  који  су  били део
пошиљке  од  преко  две  тоне  кокаина,  као  и  да  је  део  тог
кокаина од 100 кг био лошијег квалитета, сведочи СМС поруке
које су се налазиле у мобилном телефону пронађеном у стану
окр. Вујановић Жељка приликом претреса, а регистроване да су
примљене дана 12.09.2009. године. О лошијем квалитету дела
кокаина који је био предмет транспорта, као и о околности да
се  једним делом организована  криминалне  група  окр.  Дарка
Шарића  снабдела  управо  преко  дела  групе  на  челу  са  окр.
Станојковићем, сведочи пресретнута СМС комуникација између
окр. Вујановић Жељка и окр. Дабовић Марка на дан 05.09.2009.
године, као и између Бељкаш Драгана и окр. Вујановић Жељка
од 28.09.2009. године.

Тврдње да су  окр.  Стојиљковић Бобан и  окр.  Дабовић Марко
организовали пребацивање 990 килограма кокаина из „штека“
који је имао део организоване криминалне групе који је био под
контролом  окр.  Станојковића  до  „штека“  којим  је  руководио
Бељкаш Драган по налозима окр. Вујановић Жељка, изводи се
из  пресретнуте  СМС  комуникације  између  окр.  Вујановић
Жељка  са  Бељкаш  Драганом  дана  11.09.2009.  године,
13.09.2009. године и 28.09.2009. године, као и окр. Вујановић
Жељка са окр.  Дабовић Марком на  дан 12.09.2009.  године  и
13.09.2009. године. 

О  заједничком  деловању  окривљених  Стојиљковић  Бобана  и
Дабовић Марка током боравка у Латинској Америци сведоче и
пресретнути разговори између окр. Стојиљковић Бобана и окр.
Мишић Александре  од  дана  25.09.2009.  године  и  29.09.2009.
године

Пресретнута СМС комуникација између окр. Станојковић Бојана,
као надређеног делу организоване криминалне групе који су
чинили  окр.  Стојиљковић  Бобан  и  окр.  Дабовић  Марко,  и
поменуте  двојице  на  дан  25.09.2009.  године,  односно  по
повратку  из  Бразила,  указује  на  његову  заинтересованост  за
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њихов  повратак,  како  би  га  информисали  о  описаном
транспорту  990  килограма  кокаина  који  је  финансирао
Станојковићев део организоване криминалне групе.

Поседовање и коришћење словачке путне исправе од стране
окр. Стојиљковић Бобана било је познато и њему надређеном
окр.  Станојковић  Бојану,  што  сведочи  о  њиховом  блиском
односу,  а  што се  утврђује  из  пресретнуте  СМС комуникације
између окр. Стојиљковић Бобана и окр. Станојковић Бојана од
25.09.2009. године.

О постојању блиског односа и сарадњи окр. Дабовић Марка и
окр.  Стојиљковић  Бобана,  сведочи  и  њихова  међусобна
пресретнута СМС комуникација на дан 25.09.2009.  године, из
које  се  види  да  окр.  Стојиљковић  помаже  окр.  Дабовићу  да
реши проблеме које има са колима.

Из  пресретнуте  СМС  комуникације  између  окр.  Стојиљковић
Бобана  и  окр.  Дабовић  Марка  на  дан  28.09.2009.  године
закључује  се  да  је  део  новца  који  је  део  организоване
криминалне групе  окр.  Дарка  Шарића који  је  под  контролом
окр. Станојковић Бојана прибавио трговином наркотицима, био
на тајном месту у Врању и да су га припадници организоване
криминалне  групе  окривљени  Стојиљковић  и  Дабовић
користили.  Такође,  из  пресретнуте СМС комуникације  између
окр. Стојиљковића и окр. Дабовића на дан 30.09.2009. године
види се да је окр. Дабовић узео део новца који је дупло већи од
износа о коме су причали ова двојица окривљених претходних
дана.

Тврдња да је окр.  Станојковић Бојан надређени окривљенима
Стојиљковић  Бобану  и  Дабовић  Марку,  као  и  да  им  је  он
одобравао  узимање  новца  који  је  организована  криминалне
група прибавила недозвољеним стављањем у  промет опојних
дрога, заснива се и на пресретнутој СМС комуникацији између
окр.  Станојковић Бобана и Дабовић Марка на дан 10.10.2009.
године, као и на пресретнутој  СМС комуникацији између окр.
Стојиљковић  Бобана  и  окр.  Станојковић  Бојана  на  дан
10.10.2009. године и 12.10.2009.  године. Чињеницу да је окр.
Станојковић  Бојан  био  лице  које  је  одређивало  како  ће  се
располагати  новцем  који  је  стечен  прометом  наркотика
произилази  и  из  пресретнуте  СМС  комуникације  окр.
Станојковића  са  Н.Н.  припадником  организоване  криминалне
групе окр. Дарка Шарића на дан 07.10.2009. године.

Пресретнута  СМС  комуникација  између  окр.  Стојиљковић
Бобана и окр. Станојковић Бојана на дан 26/27.09.2009. године,
као и СМС комуникација између окр. Стојиљковић Бобана и окр.
Дабовић Марка на дан 28.09.2009. године говори о томе да су
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се окр.  Стојиљковић Бобана и окр.  Станојковић Бојан састали
дана 26.09.2009. године у Врању ради преузимања дела новца
који  је  прибављен  неовлашћеним  прометом  наркотика  и
исплате  новчане  накнаде  за  ангажман  окривљених
Стојиљковића и Дабовића при транспорту кокаина у Латинској
Америци.

Пресретнута  СМС  комуникација  између  окр.  Стојиљковић
Бобана и окр. Дабовић Марка на дан 26.09.2009. године сведочи
о томе да је окр. Дабовић известио окр. Станојковић Бојана о
дешавањима  везаним  за  неовлашћено  стављање  у  промет
опојних  дрога  којим  су  се  он  и  окр.  Стојиљковић  бавили
претходних  дана у  Бразилу,  као  и  о  проблемима насталим у
вези  са  транспортом,  при  чему  је  окр.  Дабовић  казао  окр.
Стојиљковићу  да  буде  обазрив  према  окр.  Станојковићу,
имајући у виду проблеме на које је овај наишао.

Oколност да су окр. Стојиљковић Бобан и окр. Дабовић Марко
отишли  поново  у  Латинску  Америку  изводи  се  из  њихове
пресретнуте  СМС комуникације  на  дан 02.10.2009.  године  из
које се види да они планирају да оду у Латинску Америку у том
периоду,  а  то  се  изводи  и  из  информације  коју  је  окр.
Стојиљковић  проследио  преко  интернета  Н.Н.  припаднику
организоване криминалне групе окр. Дарка Шарића.

Закључак да су окривљени Стојиљковић Бобан и Дабовић Марко
планирали  заједнички  пут  у  Латинску  Америку  изводи  се  из
њихове  пресретнуте  СМС  комуникације  на  дан  04.10.2009.
године, као и из пресретнутих телефонских разговора који су
водили окр.  Стојиљковић Бобан и окр.  Мишић Александра на
дан 04.10.2009. године.

Из  пресретнуте  СМС комуникације  окр.  Станојковић  Бојана  и
окр. Дабовић Марка на дан 04.10.2009. године утврђује се да су
се окр. Станојковић и окр.  Дабовић састали тога дана, након
чега пресретнута СМС комуникација између окр. Дабовић Марка
и  окр.  Стојиљковић  Бобана  истог  дана  указује  на  њихову
забринутост  због  померања  термина  за  одлазак  у  Јужну
Америку  ради  координације  транспорта  кокаина  који  се
налазио на јахти „Мауи“

Дана  05.10.2009.  године  поново  заказују  састанак  окр.
Станојковић  Бојан  и  окр.  Дабовић  Марко,  што произилази  из
њихове  пресретнуте  СМС  комуникације  од  тога  дана,  што
указује  да  је  окр.  Станојковић  особа  која  координира  као
надређен  осталим  припадницима  дела  организоавне
криминалне групе која носи шифрован назив „од Ирвина“, док
он сам носи шифровани назив „Ирвин“. После овог састанка са
окр. Станојковићем, пресретнута СМС комуникација између окр.
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Стојиљковић Бобана и окр. Дабовић Марка показује да је окр.
Дабовић обавестио окр. Стојиљковића да се њихов пут у Јужну
Америку  одлаже  за  недељу  дана,  што  такође  указује  на
командну  улогу  окр.  Станојковић  Бојана,  који  је  очигледно
пренео  дату  информацију  окр.  Дабовићу.  Након  тога,
пресретнута интернет комуникација  окр.  Стојиљковић Бобана
говори  о  томе  да  је  окр.  Стојиљковић  обавестио  о  овом
одлагању  и  друге  Н.Н.  припаднике  ове  организоване
криминалне групе.  И наредног дана, 06.10.2009.  године,  окр.
Станојковић Бојан и окр. Дабовић Марко су заказали састанак,
што  се  види  из  њихове  пресретнуте  СМС  комуникације  тога
дана.

О проблемима који су настали око одласка окр. Стојиљковића и
окр.  Дабовића  у  Јужну  Америку  сведочи  и  пресретнута  СМС
комуникација  између  окр.  Станојковић  Бојана  и  окр.
Стојиљковић  Бобана  на  дан  05.10.2009.  године,  у  којој  окр.
Стојиљковић  нуди  окр.  Станојковићу  помоћ  око  организације
транспорта  кокаина,  а  да  постоје  проблеми  око  транспорта
кокаина  сведочи  и  пресретнути  разговор  између  окр.
Стојиљковић  Бобана  и  окр.  Мишић  Александре  на  дан
05.10.2009. године.

О  укључености  окр.  Мишић  Александре  у  криминалне
активности  ове  организоване  криминалне  групе  које
превазилазе  пуко  резервисање  авионских  карата  сведоче  и
пресретнути  телефонски  разговори  између  окр.  Стојиљковић
Бобана и окр. Мишић Александре на дан 06.10.2009. године, у
којима окр. Стојиљковић Бобан налаже окр. Мишић Александри
да  сачини  поруку  у  којој  оправдава  његово  и  Дабовићево
одлагање доласка везаног за траснпорт кокаина на српском и
енглеском  језику  и  пошаље  је  на  интернет  адресу  коју  ће
добити од једног од његових радника са пумпе „Еуропетрола“.

На  сарадњу  окривљених  Станојковића,  Стојиљковића  и
Дабовића,  неопходну  ради  усаглашавања  око  одласка
последње  двојице  у  Бразил  и  ангажовања  око  транспорта
преко  две  тоне  кокаина,  говори  и  њихова  међусобна
интензивна СМС комуникација у периоду од 07.10.2009. године
и 08.10.2009. године, као и састанак поменуте тројице у Врању
09.10.2009.  године,  на  коме  би  се  договорили  детаљи  око
одласка  окривљених  Дабовића  и  Стојиљковића  за  Латинску
Америку.

Укљученост овог огранка организоване криминалне групе окр.
Дарка  Шарића  у  активност  везану  за  транспорт  кокаина  из
Латинске Америке доказује се и контактима који су постојали
између окр. Станојковић Бојана, као надређеног припадницима
групе под шифром „Од Ирвина“ и Вујановић Жељка, као једног
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од  организатора  организоване  криминалне  групе  окр.  Дарка
Шарића,  што  се  утврђује  из  пресретнутих  разговора  ове
двојице на дан 07.10.2009. године и састанка који су имали на
дан 08.10.2009. године.

Након  састанка  окр.  Станојковића  и  Вујановића,  окр.
Станојковић  је  контактирао  са  окр.  Стојиљковић  Бобаном  и
најавио му је долазак у Врање, имајући у виду да је требало да
му  пренесе  детаље  око  одласка  окр.  Стојиљковића  и  окр.
Дабовића у Латинску Америку, а које је претходно договорио са
Вујановић Жељком. 

Пресретнута СМС комуникација између окр. Станојковић Бојана
и окр. Дабовић Марка на дан 09.10.2009. године показује да је
окр. Станојковић наложио окр. Дабовићу да се тога дана нађу, а
пресретнута СМС комуникација између окр. Станојковић Бојана
и окр. Стојиљковић Бобана од истог дана показује да се њих
двојица договарају око  времена у које  ће окр.  Станојковић и
окр. Дабовић стићи у Врање на састанак са окр. Стојиљковићем.
Комуникација  између ове двојице од истог  дана сведочи и о
томе да  је  окр.  Стојиљковић  Бобан  био  лице  задужено  да  о
корацима  које  организована  криминалне  група  предузима  у
Латинској  Америци обавештава  остале  припаднике  групе,  на
шта указује  интересовање окр.  Станојковића о томе да ли је
послао  e-mail  поруку  Н.Н.  припаднику  ове  групе  у  вези  са
активностима организоване криминалне групе.  

Околност  да  је  окр.  Станојковић  обезбеђивао новац  којим  су
финансиране делатности ове организоване криминалне групе
доказује се из пресретнуте СМС комуникације окр. Станојковић
Бојана са окр. Стојиљковић Бобаном и окр. Дабовић Марком на
дан  10.10.2009.  године,  из  које  се  види да  и  Стојиљковић  и
Дабовић добијају дозволу од окр. Станојковића за коришћење
новца који им је потребан.

Када  је  у  питању  организациона  и  командна  улога  окр.
Станојковића, она се види и из пресретнуте СМС комуникације
између окр. Станојковић Бојана и окр. Стојиљковић Бобана на
дан 11.09.2009.  године,  у  којој  окр.  Станојковић  налаже окр.
Стојиљковићу да се ангажује на куповини карата за њега и окр.
Дабовића. Ова улога окр. Станојковића видљива је и из његове
пресретнуте СМС комуникације од 11.09.2009.  године са Н.Н.
припадником  ове  организоване  криминалне групе,  у  којој  он
обавештава то лице да није проблем да реализација претовара
кокаина  са  јахте  „Мауи“  на  брод  „Пиргос“  буде  извршена  у
уторак. 

Из  пресретнуте  СМС  комуникације  између  окр.  Станојковић
Бојана  и  окр.  Стојиљковић  Бобана  на  дан 11.09.2009.  године
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произилази да окр. Станојковић налаже окр. Стојиљковићу да
дана 14.10.2009. године отпутује у Латинску Америку заједно
са окр.  Дабовићем и да се  сместе на  две локације,  док  окр.
Стојиљковић обавештава окр.  Станојковића  да  ће регулисати
карте за пут следећег дана. Интензивна комуникација између
ових  окривљених  у  циљу  припреме  одласка  Дабовића  и
Стојиљковића за Јужну Америку траје и следећег дана, односно
12.10.2009. године, где окр. Станојковић налаже окр. Дабовићу
када да дође код њега, док окр. Стојиљковић обавештава окр.
Станојковић Бојана да је куповина карата за Бразил обављена и
да ће путовати економском класом.

Чињеница да је окр.  Станојковић Бојан тај  који даје упутства
окр.  Дабовићу и окр. Стојиљковићу изводи се из пресретнуте
СМС  комуникације  између  окр.  Станојковића  и  окр.
Стојиљковића на дан 13.10.2009. године, када окр. Станојковић
поручује окр. Стојиљковићу да ће му послати писмо преко окр.
Дабовића.  Овакав  начин  комуникације,  путем  писма  које
чланови  организоване  криминалне  групе  предају  из  руке  у
руку,  додатно  говори  о  конспирацији  која  је  постојала  у
организованој  криминалној  групи  и  потреби  да  се  не  сазна
скривени  садржај  њихове  комуникације.  Писање  порука  на
папиру  начин  је  поступања  који  није  био  стран  ни  осталим
припадницима ове организоване криминалне групе, па су тако
приликом претреса стана окр. Вујановић Жељка у Крагујевцу
пронађене  бројне  руком  писане  поруке  којима  се  налаже
одређено  поступање  припадницима  групе  у  вези  са
недозвољеним прометом кокаина.

О томе да је окр. Станојковић био обавештаван о сваком кораку
који су предузимали окр. Стојиљковић и окр. Дабовић на свом
путу  ка  Јужној  Америци,  говори  и  пресретнута  СМС
комуникација  између  окр.  Стојиљковић  Бобана  и  окр.
Станојковић  Бојана  на  дан  14.10.2009.  године,  у  којој  окр.
Стојиљковић  обавештава  окр.  Станојковића  да  он  и  окр.
Дабовић касне са поласком, али да ипак полазе по плану.

Након заплене кокаина у Уругвају дана 15.10.2009.  године,  у
комуникацији  са  Н.Н.  лицем  окр.  Мишић  Александра  се
распитивала да ли је „фрка дефинитивно готова или није“, што
указује на околност да је била упозната са догађајима везаним
за заплену кокаина.

Окривљени  Станојковић  Бојан  идентификује  се  као  корисник
телефонског броја 062/8563954, а окр. Стојиљковић Бобан као
корисник телефонског броја 062/1892471 пре свега на основу
њихове  међусобне  пресретнуте  СМС  комуникације  на  дан
29.09.2009. године и 30.09.2009. године, везане за регулисање
пријаве  пребивалишта  Колџић  Драгице  и  њене  ћерке  Елене,
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али  и  из  пресретнутог  разговора  окр.  Станојковић  Бојана  са
Вујановић Жељком на дан 31.08.2009. године и пресретнутих
разговора  окр.  Стојиљковић  Бобана  са  Јовановић  Милованом
дана 29.09.2009.  године и са Вучковић Гораном и Н.Н. лицем
дана 30.09.2009. године.

Идентификација  окр.  Дабовић  Марка  као  корисника
телефонског  броја  062/1879546  врши се  пре свега  на  основу
његове  интензивне  СМС  комуникације  са  окр.  Стојиљковић
Бобаном на дан 29.09.2009. године, али и из околности да овај
број није био активан тачно у периодима када је окр. Дабовић
путовао  у  Латинску  Америку,  те  из  чињенице  да  су  након
повратка окр.  Дабовића из Латинске Америке у Србију  базне
станице мобилне телефоније регистровале контакте са његовог
броја телефона који су тачно пратили Дабовићево путовање од
Врања до Београда.

Тврдња  да  су  окривљеног  Дабовић  Марка  у  међусобној
комуникацији  организоване  криминалне  групе  њени
припадници звали „Лаг“ или „Ла“ заснива се на пресретнутим
СМС  комуникацијама  окр.  Стојиљковић  Бобана  и  окр.
Станојковић Бојана од 25.09.2009. године и 13.10.2009. године,
као  и  из  пресретнутог  разговора  између  окр.  Стојиљковић
Бобана и окр. Мишић Александре од 25.09.2009. године.

Важна  чињеница  која  недвосмислено  указује  на  припадност
окр. Стојиљковић Бобана организованој криминалној групи окр.
Дарка Шарића, јесте околност да су на адреси Слатинска улица
бр.  18,  у  Републици  Словачкој,  на  којој  је  окр.  Стојиљковић
Бобан имао стан у власништву, били пријављени у периоду од
маја 2005. године до јуна 2007. године како окр. Дарко Шарић,
тако  и  окр.  Станојковић  Бојан,  који  су  организатори  ове
криминалне групе.

О  припадности  окр.  Стојиљковић  Бобана  организованој
криминалној  групи окр.  Шарић Дарка сведочи околност да је
приликом претреса стана окр.  Соковић Горана, као једног од
организатора  ове  криминалне  групе,  пронађено  више
телефонских апарата у којима се налазио забележен број окр.
Стојиљковић Бобана,  у  именику  забележен као „Ђура пумпа“
или „Ђура Врање пумпа“.

Блиска  повезаност  између  окр.  Стојиљковић  Бобана  и  окр.
Станојковић  Бојана  происходи  и  из  чињенице да  је  један  од
бројева  телефона  (063/665535)  који  је  користио  окр.
Станојковић  Бојан  регистрован  на  привредно  друштво
„Еуропетрол“  д.о.о,  чији  је  бивши  власник  окр.  Стојиљковић
Бобан.
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Када  је  у  питању  ангажман  окр.  Мишић  Александре  у
организованој  криминалној  групи  окр.  Дарка  Шарића,  он  се
изводи  из  пресретнутих  телефонских  разговора  окр.
Стојиљковић  Бобана  са  окр.  Мишић  Александром  на  дан
25.09.2009.  године  и  дан  29.09.2009.  године,  као  и  на  дан
04.10.2009. године, а након овог последњег разговора са окр.
Мишић  Александром  окр.  Стојиљковић  Бобан  СМС-ом
обавештава окр. Дабовића да не може да среди карте за пут у
Јужну  Америку  и  да  проба  сам  то  да  учини,  о  чему  га  је
претходно информисала Мишић Александра. 

Упућеност  окр.  Мишић  Александре  у  активности  окр.
Стојиљковић  Бобана  утврђује  се  и  из  њиховог  разговора
пресретнутог  дана  05.10.2009.  године,  у  коме  се  Мишићева
распитује  код  Стојиљковића  иде  ли  на  пут,  па  када  јој  овај
одговара одречно, констатује да су џаба резервисали карте, да
би  наредног  дана  окр.  Стојиљковић  Бобан  у  пресретнутом
разговору наложио окр. Мишић Александри да састави поруку о
одлагању његовог поласка у Бразил и пошаље је на адресу коју
ће  добити.  Све  ово  говори  о  ангажованости  окр.  Мишић
Александре  у  незаконитим  делатностима  окр.  Стојиљковић
Бобана и чињеници да је део своје нелегалне активности окр.
Стојиљковић вршио преко окр. Мишићеве.

Из потврда о привремено одузетим предметима од окривљених
Дабовић  Марка,  Мишић  Александре  и  Стојиљковић  Бобана
утврђује се да је од њих одузет већи број телефонских апарата
и  картица  за  мобилне,  што  је  карактеристично  и  за  остале
припаднике  организоване  криминалне  групе  окр.  Дарка
Шарића,  чији  је  модел  понашања  био  врло  честа  промена
телефонских апарата и бројева са којих комуницирају, како би
избегли пресретање међусобних комуникација.

Из извештаја Националног криминалистичког центра УКП МУП
РС 03/4-7-2 број 234-2-17319/11 од 29.05.2011. године следи да
је пиштољ марке „Црвена застава“ модел ЦЗ 99, калибра 9 мм
пара, фабричког броја 10091 који је уз потврду одузет од окр.
Стојиљковић Бобана функционално исправан и да представља
ватрено оружје у смислу Закона о оружју и муницији Републике
Србије.  

Из  списа  италијанских  правосудних  органа  прибаљених  у
поступку међународне правне помоћи - дописа Управе полиције
у  Милану,  Комесаријата  за  јавну  безбедност  „Центро“  од
10.09.2008.  године,  записника  о  кућном  претресу  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од  09.09.2008.  године,  записника  о  хапшењу  Бијелић
Владимира и Сеговие Пара Андрее Жизел Управе полиције  у
Милану,  Комесаријата  за  јавну  безбедност  „Центро“  од
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09.09.2008. године, записника о притвору Стојиљковић Слађана
Управе полиције  у  Милану,  Комесаријата  за јавну безбедност
„Центро“ од 09.09.2008. године, техничког извештаја о анализи
Централне антикриминалистичке дирекције државне полиције,
Регионалног кабинета научне полиције за Ломбардију – Милано
од  10.09.2008.  године  и  11.09.2008.  године,  дописа  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од  12.09.2008.  године,  записника  о  кућном  претресу  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од  11.09.2008.  године,  записника  о  заплени  кључева  Управе
полиције у Милану, Комесаријата за јавну безбедност „Центро“
од  11.09.2008.  године,  техничког  извештаја  о  анализи
Централне антикриминалистичке дирекције државне полиције,
Регионалног кабинета научне полиције за Ломбардију – Милано
од 12.09.2008.  године и 13.09.2008.  године утврђује се да су
припадници  ове  организоване  криминалне  групе  Бијелић
Владимир и Стојиљковић Слађан, који су ангажовани од стране
окр.  Станојковић Бојана,  ухапшени у Милану,  Италија и да је
код њих пронађено и одузето им 320 килограма кокаина који је
припадао организованој криминалној групи окр. Дарка Шарића,
управо  на  начин  како  је  описано  у  тачки  III диспозитива
оптужнице. Из записника о заплени кључева Управе полиције у
Милану,  Комесаријата  за  јавну  безбедност  „Центро“  од
11.09.2008.  године  произилази  да  су  приликом  претреса
Стојиљковић  Слађана  пронађени  кључеви  стана  у  Улици  Via
Zanella  број  56 у  коме  се  налазила  дрога,  што  потврђује
истинитост исказа сведока Јоксовић Небојше који у поменутом
исказу  описује  да  је  од  окр.  Шарић  Дарка  сазнао да  су  код
једног од Станојковићевих људи пронађени кључеви стана, из
кога  је  било  потребно  хитно  склонити  кокаин  који  се  у  том
стану налазио. 

Када је у питању предлог за продужење притвора окривљенима
Стојиљковић  Бобану  и  Дабовић  Марку,  сматрам  да  је
продужење притвора  по  чл.  142  ст.  1  тач.  1  ЗКП оправдано
имајући  у  виду  да  окривљени  Стојиљковић  Бобан  поред
држављанства  Републике  Србије  поседује  и  држављанство
Републике  Словачке,  где  би  се  могао  склонити  од  државних
органа Републике Србије и на тај начин им постати недоступан,
као  и  због  околности  да  је  његово  хапшење  извршено  на
граничном  прелазу  „Прешево“  што  јасно  указује  на  његову
намеру  да  напусти  Републике  Србију,  затим  да  окривљени
Дабовић Марко поред држављанства Републике Србије поседује
и држављанства Републике Црне Горе и БЈР Македоније, где би
се могао склонити од државних органа Републике Србије и на
тај  начин  им  постати  недоступан,  као  и  због  околности  да
поседује фалсификовану путну исправу помоћу које  би могао
да покуша  да  напусти  територију  Републике  Србије,  затим у
смислу одредбе чл. 142 ст. 1 тач. 3 ЗКП јер постоји основана
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сумња  да  су  окривљени  у  дужем  временском  периоду
предузели  већи  број  радњи  извршења  кривичног  дела
Неовлашћене производња и стављање у промет опојних дрога
из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ уз ангажовање већег
броја лица са територије Јужне Америке и западне Европе, па
имајући  у  виду  упорност  осумњичених  приликом  извршења
кривичног  дела,  поготово  двоструки  одлазак Стојиљковића  и
Дабовића  на  територију  Јужне  Америке  ради  координације
послова  око  дроге,  као  и  чињеницу  да  сви  чланови
организоване  криминалне  групе  нису  откривени,  постоје
особите  околности  које  указују  да  би  окривљени  могли
поновити кривично дело, као и у смислу одредбе чл. 142 ст. 1
тач.  5  ЗКП,  пошто  постоји  основана  сумња  да  су  делујући  у
оквирима  организоване  криминалне  групе  ставили  у  промет
велику количину кокаина – скоро тону, што указује на посебно
тешке околности под којима је кривично дело учињено.

Што  се  тиче  предлога  да  се  окривљенима  Дарку  Шарићу  и
Станојковић  Бојану  суди  у  одсуству,  из  списа  несумњиво
произилази  да  су  они  у  бекству  и  недостижни  државним
органима Републике Србије, као и да постоји основана сумња да
је  ради  неовлашћене  продаје  ова  организована  криминална
група  покушала  да  стави  у  промет  више  стотина  килограма
кокаина,  те  да  се  у  конкретном  случају  ради  о  међусобно
повезаним  радњама  припадника  организоване  криминалне
групе  и  јединству  доказа.  Сматрам  да  наведене  околности
представљају  нарочито  важне  разлоге  који  оправдавају
предлог да им се суди у одсуству.

Разлози целисходности и економичности упућују  на закључак
да  су  испуњени  законски  услови  за  спајање  овог  кривичног
поступка са кривичним поступком К-По1 249/10. Наиме, бројним
пресретнутим  телефонским  разговорима  чије  је  извођење
предложено у току доказног поступка у предмету К-По1 249/10
утврђују  се  околности  организовања  и  деловања  ове
организоване  криминалне  групе,  као  и  околности  везане  за
заплену  кокаина  у  Уругвају.  Стога  би  било  потпуно
нецелисходно и неекономично да се сви ови докази два пута
изводе на различитим главним претресима пред истим судом, у
исто време, о деловању исте организоване криминалне групе,
па је предлог у том правцу и стављен са позивом на чл. 33 ЗКП.

На  основу  описаног  чињеничног  стања,  мишљења  сам да
постоји довољно доказа да се у радњама окривљених стичу сви
елементи  бића  кривичних дела  која им се  оптужним  актом
стављају на терет, па како нема основа за искључење кривице
окривљених, подижем ову оптужницу. 
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                                                                ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
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