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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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

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
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страних оператера, такође коришћених у циљу избегавања пресретања
комуникација припадника организоване криминалне групе

IV

окривљени СТОЈИЉКОВИЋ БОБАН

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
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