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од почетка 2008.године, па надаље, на територији Републике Србије, 
више земаља бивше СФРЈ, западне Европе и Јужне Америке, осумњичени Дудић 
Драган заједно са окривљеним Шарић Дарком, Соковић Гораном, Вујановић 
Жељком и више НН лица организовао криминалну групу чији су чланови били 
окривљени Пандрц Марко, Недић Бошко, Новаковић Ненад, Вуковић Драшко, 
Лабан Борис, Шекуларац Дејан, Јевтић Мирослав, Тошић Дарко, Воротовић 
Марко, Павловић Никола, Мартинчић Анастазије, Лабудовић Драган, Ракић 
Дејан, Пандрц Милош, Адамовић Радан, Крповић Милош, против којих се 
спроводи истрага по решењу истражног судије Посебног одељења Окружног 
суда у Београду Ки.П. број 39/09 од 17.10.2009.године, Ки.П. 41/09 од 
22.10.2009.године и Ки.П. 44/09 од 5.11.2009.године и 9.12.2009. године као и 
Удрих Станислав против кога се поступак  води пред надлежним правосудним 
органом у Италији, те више НН лица, која је деловала споразумно у циљу 
вршења кривичних дела неовлашћеног стављања у промет опојних дрога из 
члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ, а све ради стицања незаконите финансијске 
користи, при чему су сви окривљени били свесни свог дела, хтели његово 
извршење и знали да је забрањено, тако што је осумњичени Дудић Драган 
заједно са окривљеним Шарић Дарком, Соковић Гораном, Вујановић Жељком 
створио план да набављају опојну дрогу – кокаин, на територији земаља Јужне 
Америке, смештају у 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 директно договарали, па су чланови организоване 
криминалне групе прихватили овакав план и по договореним и преузетим 
улогама поједини чланови координирали активности других чланова 
организоване криминалне групе, преносили налоге организатора, набављали 
кокаин, допремали га на прекоокеанске бродове, вршили транспорт до земаља 
западне Европе и уз новчану накнаду, под контролом и по налозима 
организатора предузимали конкретне радње у реализацији плана, па су тако 
између осталог:  
 
 

 
 

II 
 
у току 2008. и 2009.године окривљени Шарић Дарко, Соковић Горан,  

Недић Бошко, окривљени Ракић Дејан и окривљени Вујановић Жељко 
неовлашћено стављали у промет опојну дрогу кокаин на подручју Италије, тако 
што је окривљени Шарић осмислио план и са територије Републике Србије 
организовао да се у  Италији изнајми кућа у коју би се смештала, скривала и 
складиштила опојна дрога, коју би чували чланови организоване криминалне 
групе – Удрих Станислав и више НН лица, док би приступ кући – складишту 
кокаина, преузимање кокаина и транспортовање до даљих купаца и посредника 
у неовлашћеној купопродаји кокаина имали други чланови организоване 
криминалне групе како би се избегао директан приступ купаца кокаина кући – 
складишту, па је тако по упутству окривљеног Шарића датом окривљеном 
Соковићу и окривљеном Вујановићу у месту Тиренија, општина Pisa, у улици Via 
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delle Salvie број 42, Удрих Станислав, на лажно име Јан Просек, изнајмио кућу у 
којој је у току јануара 2009.године смештено и држано ради даље продаје 
укупно 235 килограма и 158 грама кокаина, који је чувао Удрих Станислав, у 
периоду од 6. до 19.1.2009.године окривљени Недић Бошко и Ракић Дејан по 
налогу окривљеног Соковић Горана пренетом преко окривљеног Вујановић 
Жељка отпутовали из Републике Србије у Италију у наведено место, како би 
кокаин преузели и предали даљим посредницима у неовлашћеној купопродаји, 
где је дана 19.1.2009.године окривљени Недић Бошко најавио Удрих Станиславу 
свој долазак, те из куће на наведеној адреси узео 20.658 грама кокаина, 
упакованог у 18 пакета умотаних у разнобојне балончиће, целофан и 
самолепљиву траку, сместио у путничко возило марке «Mercedes klase B» рег. 
број CZ457RH, те је возило са кокаином предао даљим посредницима у 
неовлашћеној продаји кокаина, Гаћеша Драгану и Стијеповић Милораду, који су 
по преузимању возила са кокаином, интервенцијом италијанске полиције 
лишени слободе, када је претресом наведеног возила пронађено 20.658 грама 
кокаина, а у кући на наведеној адреси лишен слободе Удрих Станислав где је 
претресом пронађено и одузето укупно 214,5 килограма опојне дроге кокаина, 
упакованих у 195 пакета умотаних у разнобојне балончиће, целофан и 
самолепљиву траку, док су окривљени Ракић и окривљени Недић побегли са 
лица места, при чему су сви окривљени били свесни свог дела, хтели његово 
извршење и знали да је забрањено,   

 
III 

 
 у току 2009.године, на територији Аргентине, Бразила и Уругваја 
осумњичени Дудић Драган заједно са окривљеним Шарић Дарком, Соковић 
Гораном, Пандрц Марком, Недић Бошком, Новаковић Ненадом, Вуковић 
Драшком, Лабаном Борисом, Шекуларац Дејаном, Јевтић Мирославом, Тошић 
Дарком, Вујановић Жељком, Воротовић Марком, Павловић Николом, Лабудовић 
Драганом, Ракић Дејаном, Пандрц Милошем, Адамовић Раданом, Крповић 
Милошем и Цајић Милошем неовлашћено ради даље продаје од НН лица купили 
укупно 2.171 килограм опојне дроге - кокаин, на тај начин што је осумњичени 
Дудић Драган заједно са окривљеним Вујановићем, Шарић Дарком и Соковић 
Гораном дао налог члановима организоване криминалне групе Мартинчић 
Анастазију и окривљенима Пандрц Марку, Недић Бошку, Новаковић Ненаду, 
Вуковић Драшку, Лабан Борису, Шекуларац Дејану, Јевтић Мирославу, Тошић 
Дарку, НН «Рођаку», лично окривљени Шарић у току септембра месеца у Црној 
Гори, НН «Братку», као и другим НН лицима да отпутују у наведене земље 
Јужне Америке, изнајме станове и просторе за складиштење, што су ови и 
учинили, лично осумњичени Дудић Драган у Београду дана 25.5.2009.године и у 
току јуна 2009.године у Атини, Република Грчка, упутио Анастазија Мартинчића 
да отпутује у Јужну Америку где би извршио транспорт кокаина мањим бродом 
са обале до прекоокеанског брода којим би се кокаин даље превезао до Европе,  
те готовим новцем који су им окривљени Вујановић и окривљени Шарић и 
Соковић дали, Мартинчић и окривљени Пандрц Марко, Недић Бошко, Новаковић 
Ненад, Вуковић Драшко, Лабан Борис, Шекуларац Дејан, Јевтић Мирослав и 
Тошић Дарко куповали опојну дрогу – кокаин од НН лица из Јужне Америке, 
исту смештали у изнајмљене просторе, паковали у мање пакете адекватне за 
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транспорт, те потом у току октобра месеца 2009.године целокупну количину 
кокаина утоварили на брод – јахту «Мауи» коју је претходно у Уругвају 
Мартинчић купио за готов новац, те је брод са утовареним кокаином одвезао до 
града Монтевидеа у Уругвају, а све то по налогу осумњиченог Дудић Драгана и 
окривљених Вујановића, Шарића и Соковића које је Мартинчићу преносио 
окривљени Воротовић Марко, путем телефона са територије Републике Србије, 
преносивши му где тачно са бродом – јахтом «Мауи» да дође и преузме кокаин 
на брод, где тачно након тога да бродом «Мауи» превезе кокаин – ка 
прекоокеанском броду на отвореном мору где би кокаин преузео окривљени 
Цајић Милош, кога су у међусобној шифрованој комуникацији ословљавали као 
«Јоргос», којим бродом би се опојна дрога превезла преко Атланског океана до 
Европе и преносио окривљеном Вујановићу а он окривљенима Шарићу и 
Соковићу и осумњиченом Дудић Драгану повратне информације од 
Мартинчића, док је окривљени Павловић Никола по налогу окривљеног 
Вујановића остваривао са територије Републике Србије, телефонску 
комуникацију са окривљеним Цајић Милошем, обавештавао га 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 кога је у именику свог телефона водио као «Гог», па су 
на овај начин у периоду од 12.10.2009. до 15.10.2009.године остваривали 
комуникацију са Мартинчићем, кога су у међусобној шифрованој комуникацији 
ословљавали са «Нинџа» и окривљенима Пандрц Марком, кога су у међусобној 
шифрованој комуникацији ословљавали као «Ронин», Недић Бошком, кога су у 
међусобној шифрованој комуникацији ословљавали са «Жућа», «Жука» и 
«Паоло», Новаковић Ненадом, кога су у међусобној шифрованој комуникацији 
ословљавали са «Кућа», «Кућица» и «Роберт», Вуковић Драшком кога су у 
међусобној шифрованој комуникацији ословљавали са «Беранац» и «Кен», 
Лабан Борисом, кога су у међусобној шифрованој комуникацији ословљавали са 
«Мрки», Шекуларац Дејаном, кога су у међусобној шифрованој комуникацији 
ословљавали са «Долф», Јевтић Мирославом, кога су у међусобној шифрованој 
комуникацији ословљавали са «Мали Миша» и Тошић Дарком, кога су у 
међусобној шифрованој комуникацији ословљавали са «Шљиво», 
«Администрација» и «Јагода» и НН «Рођаком» кога су у међусобној шифрованој 
комуникацији ословаљавали са «Калипсо» и НН «Братком» кога су у међусобној 
шифрованој комуникацији ословаљавали са «Маја» и другим НН лицима 
члановима организоване криминалне групе ангажованим на складиштењу и 
претовару кокаина, договарајући начин, место и време претовара кокаина, 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 2.171 килограм и лишен 
слободе Мартинчић Анастазије, док су – окривљени Пандрц Милош остваривао 
са територије Републике Србије телефонску комуникацију са окривљеним 
Пандрц Марком са подручја Аргентине шифрованим порукама обавештавао га 
коме од других наведених чланова организоване криминалне групе на подручју 
Јужне Америке да се јави, на који начин да оствари комуникацију са њима, а у 
циљу смештања и пребацивања кокаина о чему се окривљени Пандрц Милош 
детаљно договарао и са окривљеним Павловић Николом, окривљени Вуковић 
Драшко заједно са окривљеним Лабудовић Драганом у току јуна месеца 2009. 
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године по налогу организатора организоване криминалне групе осумњиченог 
Дудић Драгана, ангажовао Мартинчић Анастазија, обезбедио му и купио 
авионску карту за пут у Јужну Америку, дао му готов новац неопходан за 
предузимање активности у Јужној Америци, те у стану број 13 у Београду који је 
користио у улици Николе Добровића број 15, држао новац у износу од 544.430 
евра прибављен претходном препродајом кокаина организоване криминалне 
групе којим су плаћани и неопходни трошкови за функционисање организоване 
криминалне групе, окривљени Крповић Милош у току августа месеца 
2009.године дао свој пасош број 00374881 издат у МУП Републике Србије СУП 
Ужице окривљеном Вуковић Драшку, члану организоване криминалне групе на 
коме је извршио замену своје фотографије са фотографијом окривљеног 
Вуковић Драшка, како би окривљени Вуковић дана 30.8.2009. године на гп 
«Батровци», безбедно изашао са територије Републике Србије на територију 
Републике Хрватске, а потом у Аргентину где је предузимао активности на 
транспорту кокаина са копна на брод – јахту «Мауи» и претовару кокаина са 
брода - јахте «Мауи» на прекоокеански брод, а истог дана – 30.8.2009.године на 
истом месту – гп «Батровци» територију Републике Србије напустио је и 
окривљени Лабан Борис, употребивши лажну јавну исправу – пасош Републике 
Црне Горе  серијски број 001329779 издату у ЦБ Беране 3.2.2000.године на име 
Дубак Жељка, рођеног 27.10.1973. године у Беранама, Црна Гора, а на којем је 
стављена фотографија окривљеног Лабан Бориса, оставивши претходно своје 
оригиналне личне исправе у напред наведеном стану број 13 у Београду, у 
улици Николе Добровића број 15, те окривљени Крповић у току 2009.године по 
налогу и инструкцијама окривљеног Лабудовић Драгана одлазио до наведеног 
стана у Београду, у улици Николе Добровића број 15, где је из сефа, чију му је 
приступну шифру дао окривљени Лабудовић, узимао новац и предавао другим 
члановима организоване криминалне групе зашта је као награду добио износ од 
укупно 50.000 евра, окривљени Ракић Дејан у току 2009.године са подручја 
Републике Србије остварио контакт са члановима организоване криминалне 
групе у Аргентини преносећи им по налогу окривљеног Вујановића конкретна 
упутства како – на које телефонске бројеве да контактирају са окривљеним 
Вујановићем и прибављао фалсификоване путне исправе које би НН чланови 
организоване криминалне групе користили у Аргентини, те у току јула 
2009.године у изнајмљеном стану у Београду на непознатој адреси водио 
евиденцију купаца кокаина и евиденцију плаћања кокаина од купаца, па је тако 
између осталог дана 12.8.2009.године на гп Аеродором «Београд» окривљени 
Новаковић Ненад употребио лажну јавну исправу – пасош Републике Хрватске, 
ПУ Загреб, број 003471823 на којој су лични подаци Јурић Анто, рођен 
8.4.1973.године у месту Доње Леденице, БиХ, а фотографија окривљеног 
Новаковића, како би безбедно изашао са територије Републике Србије и 
отпутовао у Аргентину ради предузимања активности на транспорту кокаина, 
окривљени Адамовић Радан у току августа месеца 2009.године од окривљеног 
Вујановић Жељка и од окривљених Шарића и Соковића 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 
дана 15.10.2009.године, те је у току 2009.године у Крагујевцу у више наврата 
продавао опојне дроге у количинама од 10 до 50 грама различитим купцима, а у 
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току 2008.године по налогу окривљеног Вујановић Жељка отпутовао, боравио у 
земљама Јужне Америке, где је заједно са више НН лица чланова организоване 
криминалне групе учествовао у прикупљању, складиштењу и транспорту 
набављене опојне дроге - кокаина у Европу, при чему су окривљени били 
свесни свог дела, хтели његово извршење и знали да је забрањено,  
 
 

чиме би осумњичени Дудић Драган извршио кривично дело 
удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 КЗ на 
начин описан под I, те кривично дело неовлашћеног стављања у 
промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ на начин 
описан под III.  
  
 

П Р Е Д Л А Ж Е М 
 

 
 Да се у својству осумњиченог саслуша осумњичени Дудић Драган.  
 
 Да се прибави извештај из казнене евиденције за осумњиченог Дудић 
Драгана по месту рођења и месту пребивалишта. 
 
 
 Да се према осумњиченом Дудић Драгану одреди притвор на 
основу члана 142 став 1 тачка 1, 3 и 5 ЗКП-а, те да наредите да се изда 
међународна потерница за овим осумњиченим.  
 
 

Р А З Л О З И 
 

 
  Основана сумња да је осумњичени извршио наведена кривична дела 
произилази из кривичне пријаве Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије Дирекције полиције Полицијске управе за Град Београд Управе 
криминалистичке полиције КУ број 18588/09 од 5.1.2010.године, као и прилога 
уз исту. 
 
 Сматрам да су испуњени законски услови да се према осумњиченом 
Дудић Драгану одреди притвор на основу члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП-а, а 
имајући у виду околност да је осумњичени Дудић Драган организатор 
криминалне групе која је деловала у међународним размерама уз ангажовање 
већег броја лица у иностранству ради извршења кривичног дела, да су 
приликом вршења кривичног дела остваривали контакте са лицима у 
иностранству, која им могу помоћи у скривању, да из кривичне пријаве 
произилази да је осумњичени Дудић Драган недоступан, као и околност да је 
држављанин Републике Црне Горе, су управо околности које указују да је 
осумњичени Дудић Драган у бекству. 
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 Постојање основане сумње да је осумњичени у дужем временском 
периоду преузео већи број радњи извршења кривичног дела неовлашћена 
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, делујући као организатор организоване криминалне групе, те 
имајући у виду упорност осумњиченог приликом извршења кривичног дела, као 
и чињеницу да сви чланови организоване криминалне групе нису откривени, 
представљају особите околности које указују да би осумњичени Дудић Драган 
уколико би се нашао на слободи могао поновити кривично дело, те да су тиме 
испуњени законски услови да се осумњиченом одреди притвор на основу члана 
142 став 1 тачка 3 ЗКП-а.  
 
 Коначно, имајући у виду околност – висина запрећене казне за кривично 
дело неовлашћено стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези 
става 1 КЗ – најмање 10 година, за које постоји основана сумња да их је 
извршио осумњичени Дудић Драган, бројност, начин извршења кривичних дела 
– основана сумња да је криминална група организована и да је деловала у 
дужем временском периоду и у међународним размерама, на начин описан у 
захтеву за проширење истраге, посебно тешких околности извршења кривичних 
дела – које се огледају у начину извршења дела, ангажовању већег броја лица 
у извршењу дела, количини и врсти опојне дроге која је предмет кривичног 
дела, а све ради стицања добити, сматрам да ове околности указују да је 
оправдано да се према осумњиченом Дудић Драгану одреди притвор на основу 
члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП-а.  
 
 На основу изнетог, сматрам да постоји основана сумња да је осумњичени 
Дудић Драган извршио кривична дела како је то наведено у изреци овог 
захтева за проширење истраге, те да су испуњени законски основи за 
доношење решења о спровођењу истраге.  
 
  
 
                ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

      ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
        Саша Иванић 

 
 
 

 
 


