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против:

1. ШАРИЋ ДАРКА,

2. СОКОВИЋ ГОРАНА,

3. ВУЈАНОВИЋ ЖЕЉКА,
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7. ЛАБАН БОРИСА,

8. РАДУЛОВИЋ РОДОЉУБА,
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9. ОБРАДОВИЋ ПЕТРА,

10. РАЧИЋ МАРКА,
11. РАЧИЋ ВЛАДИМИРА,

12. ЂОКОВИЋ МИХАЈЛА,

13. СРЕТЕНОВИЋ НЕБОЈШЕ,

што су:

I

окр. Обрадовић Петар, Радуловић Родољуб, Сретеновић Небојша,
Михајло Ђоковић, Рачић Марко и Рачић Владимир

неутврђеног дана почетком 2006. године, на територији Републике Србије,
више земаља бивше СФРЈ, западне Европе и Јужне Америке, окривљени Шарић
Дарко, Соковић Горан, Станојковић Бојан, Вујановић Жељко и сада пок. Дудић
Драган организовали организовану криминалну групу која је деловала до
15.10.2009. а чији су припадници били осуђени Воротовић Марко, Павловић
Никола, Ракић Дејан, Пандрц Милош, Крповић Милош, Миодраговић Мирко,
Александар Миодраг, против којих је поступак правоснажно окончан осуђујућом
пресудом, окривљени Пандрц Марко, Недић Бошко, Новаковић Ненад, сведок
сарадник Вуковић Драшко, Тошић Дарко, Лабудовић Драган, Лабан Борис, Цајић
Милош, сведок сарадник Адамовић Радан, сведок сарадник Јоксовић Небојша,
Туњић Борислав, Миловац Милан, Сибински Живко, Димитријевић Никола, Газдић
Дарко, против којих се поступак води пред Вишим судом у Београду, Посебно
одељење, Радуловић Родољуб, Обрадовић Петар, Сретеновић Небојша, Михајло
Ђоковић, Рачић Марко и Рачић Владимир, као и Удрих Станислав, Гаћеша Драган
и Пуљаревић Милан против којих се поступак води пред надлежним правосудним
органом у Италији, затим Мартинчић Анастасије, против кога се кривични
поступак води пред надлежним правосудним органом у Уругвају, Тошић Драган,
Бељкаш Драган и више других лица против којих се кривични 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 КЗ, за које је прописана казна затвора у
трајању дужем од четири године, 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, сада пок.
Дудић Драган, Соковић Горан и Вујановић Жељко створили план да набављају



опојну дрогу – кокаин, на територији земаља Јужне Америке, смештају је преко
припадника у изнајмљена, привремена складишта у Бразилу и Аргентини,
пребацују припадницима задуженим за његов прихват на прекоокеанске бродове,
које су имали у свом власништву, којима су ради прикривања промета кокаина
вршили и бродарски превоз робе из Јужне Америке у Европу, а потом тим
прекоокеанским бродовима транспортују до Европе, те кокаин продају на
територији земаља Западне Европе преко мреже својих 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 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, набављали кокаин,
складиштили га, допремали га на прекоокеанске бродове, вршили транспорт до
земаља Западне Европе, а поједини припадници даље га продавали, водили
евиденцију трошкова набавке кокаина и остварене зараде од продаје, а све под
контролом и по налозима организатора и уз новчану накнаду и предузимали и
друге конкретне радње у реализацији плана, па су тако ради даље продаје у
периоду од друге половине 2008 године па до априла 2009. године на територији
Аргентине набавили најмање 1 825 килограма кокаина, транспортовали га до
Европе где су га продали

чиме су окривљени Обрадовић Петар, Рачић Марко, Рачић Владимир,
Сретеновић Небојша, Ђоковић Михајло и Радуловић Родољуб извршили
кривично дело Удруживања ради вршења кривичних дела из члана 346
ст. 5 КЗ-а

II



окр. Дарко Шарић, Вујановић Жељко, Соковић Горан, Новаковић Ненад,
Лабудовић Драган, сведок сарадник Вуковић Драшко, Обрадовић Петар,
Лабан Борис, Ђоковић Михајло, Сретеновић Небојша, Радуловић
Родољуб, Рачић Марко и Рачић Владимир

у другој половини 2008. године па до априла 2009. године, у Аргентини, као више
лица која су се удружила ради вршења неовлашћеног стављања у промет опојне
дроге – кокаина, на начин описан под тачком I, неовлашћено стављали у промет
опојну дрогу кокаин, при чему су сви били свесни свог дела, хтели његово
извршење и знали да је забрањено, на тај начин што су окр. Шарић Дарко,
Соковић Горан, Вујановић Жељко и сада пок. Дудић Драган на територији
Републике Србије организовали сведока сарадника Вуковић Драшка, окривљене
Лабудовић Драгана, Новаковић Ненада, Лабан Бориса, Обрадовић Петра, Ђоковић
Михајла, Сретеновић Небојшу и Рачић Марка да отпутују у Аргентину и новцем у
износу од најмање 12 000 000 евра који су им слали преко Мартинчић Анастазија и
више Н.Н. припадника, купују, складиште  и отпремају за Европу кокаин,  те је у
том циљу и тим новцем купљена кућа у Ла Плати и изнајмљен стан у Буенос
Ајресу, у насељу Abasto на име окривљеног Обрадовић Петра, где су по њиховом
налогу упућени припадници организоване криминалне групе сведок сарадник
Вуковић Драшко, окривљени Лабудовић Драган, Новаковић Ненад, Лабан Борис,
Обрадовић Петар,  Ђоковић Михајло, Сретеновић Небојша, Мартинчић Анастазије
и Рачић Марко, чији је долазак омогућио његов брат - окривљени Рачић
Владимир, тако што је по претходном договору и по одобрењу окр. Вујановића да
се окр. Рачић Марко прикључи припадницима у Аргентини, предао његов пасош
окр. Лабудовић Драгану, да би му резервисао карте за пут у Аргентину, те више
Н.Н. припадника организоване криминалне групе словеначке и хрватске
националности, а где су допремали и складиштили купљени кокаин, при чему су
своје налоге окр. Шарић Дарко, пок. Дудић Драган и Соковић Горан преносили
преко окривљеног Вујановић Жељка, који је са територије Републике Србије
најављивао долазак и одлазак припадника организоване криминалне групе
сведоку сараднику Вуковић Драшку, који је у Аргентини за организовану
криминалну групу куповао кокаин по налогу окр. Шарића и Соковића пренетог му
преко окр. Вујановића, уз обавезу сведока сарадника Вуковић Драшка да води
писану евиденцију трошкова набавке кокаина, коју је достављао организаторима у
Републику Србију путем електронске поште или преко курира - између осталих и
преко окривљеног Сретеновића, купујући га у више наврата од организованих
криминалних група Колумбијаца, Перуанаца, Боливијаца и других а преузимање,
транспорт и складиштење поред њега обављали су окривљени Лабудовић Драган,
Новаковић Ненад, Лабан Борис, Сретеновић Небојша, Обрадовић Петар, Ђоковић
Михајло и Рачић Марко и то тако што су по договору са продавцима остављали
путничко моторно возило марке „Пасат“ у коме се налазио посебно прерађени
простор за скривени транспорт кокаина тзв. бункер, на претходно договорено
место, у који су продавци смештали кокаин а они преузимали возило са кокаином,



без директног контакта и виђања између припадника ових криминалних група,
након чега су кокаин превозили, прво до изнајмљеног стана у насељу Abasto, где
су држали купљени кокаин и новац који су послали организатори преко других
припадника тзв. играча, а затим до куће коју је ова организована криминална
група  купила у Ла Плати, где су купљени кокаин у количини од најмање 1825
килограма ставили у унапред припремљену пластичну бурад за воду закопану у
земљу, па су сачекали да окривљени Радуловић у периоду од јануара до марта
2009 године, по налогу окривљеног Шарића и пок. Дудића организује долазак у
Аргентину прекоокеанских бродова „Верти“ и „Голден“ тако што је преко своје
фирме „Ман Маре“ уговорио превоз робе из Аргентине ка Шпанији као камуфлажу
за омогућавање транспорта кокаина на тој релацији, а на самом броду су део
посаде чинили Н.Н. припадници организоване криминалне групе из Црне Горе које
су одредили окривљени Радуловић и пок. Дудић и поставили на одговарајуће
позиције у бродској посади са задатком преузимања и скривања кокаина, да би
почетком априла 2009. године, по доласку бродова у аргентинске територијалне
воде окривљени Петар Обрадовић, Лабудовић Драган, сведок сарадник Вуковић
Драшко, Лабан Борис и Новаковић Ненад у кући у Ла Плати упаковали у
водонепропусне торбе укупно 1825 килограма кокаина, превезли га до обале,
утоварили га у гумени чамац који је купио Анастазије Мартинчић, да би више Н.Н.
припадника организоване криминалне групе словеначке и хрватске националности
кокаин пребацили тим гуменим чамцем до прекоокеанског брода, али им се на
реци Rio de la Plata мотор угасио и стао, о чему је Мартинчић Анастазије, који је
имао комуникацију са припадницима на чамцу, обавестио сведока сарадника
Вуковић Драшка, па су Мартинчић, окривљени Борис Лабан, Новаковић Ненад и
сведок сарадик Вуковић Драшко узели други гумени чамац и кренули да их траже,
нашли их после вишечасовне потраге, закачили чамац са кокаином и довукли до
обале, где су кокаин поново утоварили у возила и однели у кућу у којој је
претходно скриван, при чему су у претовару изгубили једну водонепропусну торбу
са 30 килограма кокаина, да би у наредне три ноћи из куће у Ла Плати на чамце
поново утоварили кокаин укупне количине сада 1795 килограма и пренели га до
брода „Верти“ где је кокаин сакривен у коморе које служе за складиштење нафте
и воде, да би по преузимању и скривању кокаина а по упутству окр. Радуловића
који је претходно ради омогућавања и прикривања транспорта кокаина уговорио
редован бродарски превоз робе из Аргентине за Европу,  брод отпловио до луке
San Lorenzo у аргентинској провинцији Santa Fe, где је утоварена соја као
камуфлажа превоза, па је брод испловио из луке и преко Атлантског океана дошао
надомак Шпаније и Гибралтара, где је кокаин преузет од других припадника
организоване криминалне групе тако што је са брода на отвореном мору
претоварен на рибарски чамац, транспортован у Европу, и даље по налозима
организатора продат, а као надокнаду за ангажман у организованој криминалној
групи од окривљених Шарића, Соковића и Вујановића окривљени Ђоковић
Михајло је добио новац у износу од најмање 80 000 евра, окривљени Сретеновић
Небојша добио стан у Крагујевцу, у Улици Јанка Веселиновића бр. 2, окривљени



Обрадовић Петар добио новац у износу од најмање 200 000 евра, док је
окривљени Рачић Владимир добио новац у износу од најмање 100 000 евра

чиме су извршили кривично дело Неовлашћеног стављања у промет
опојних дрога из чл. 246 ст. 2 у вези са ст. 1 КЗ-а (Службени гласник РС
бр. 85/05)

III

окр. Лабудовић Драган

дана 21.10.2009. године, у Београду, неовлашћено држао ватрено оружје и
муницију – пиштољ марке „IMP Made in Croatia“, калибра 9 мм пара, фабричког
броја 10388, у коме се налазио оквир са 15 метака калибра 9 мм пара, као и кутију
са 25 метака калибра 9 мм пара, при чему је био свестан свог дела, хтео његово
извршење и знао да је забрањено, на тај начин што је ставио предметни пиштољ
са мецима у своје возило марке „BMW X6“ црногорских регистарских таблица BA-
AE 086, сакривши га у унутрашњост наслона за руку возачевог места, па је у том
возилу држао наведено ватрено оружје и муницију све до 21.10.2009. године када
је лишен слободе, да би полиција приликом накнадног претреса возила пронашла
пиштољ са мецима у скривеном прегратку у возилу и 2000 евра готовог новца који
су уз потврду одузети

чиме je извршио кривично дело Недозвољеног држања оружја из чл. 348
ст. 1 КЗ-а

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, Вујановић Жељка, Соковић Горана, Новаковић

Ненада, Лабудовић Драган, Обрадовић Петра, Лабан Бориса, Ђоковић
Михајла, Сретеновић Небојшу, Радуловић Родољуба, Рачић Марка и Рачић
Владимира

3. Сведока сарадника Вуковић Драшка


