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У координираној акцији Службе за борбу против организованог криминала, Полицијске 
управе у Крагујевцу и Вишег јавног тужилаштва у Београду - Одељења за борбу против 
високотехнолошког криминала, по први пут у Републици Србији откривен је нови начин 
неовлашћеног организовања игара на срећу путем Интернета.  
 
Слободе су лишени ЂОРЂЕ ЂОКИЋ (1975) и ДУШАН ЈАГЛИЧИЋ (1975), обојица из 
Крагујевца, због постојања основа сумње да су у саизвршилаштву извршили кривична дела 
неовлашћено организовање игара на срећу и прање новца.  
 

  

ЂОРЂЕ ЂОКИЋ ДУШАН ЈАГЛИЧИЋ 
 
Осумњичени су 01. марта 2005. године регистровали Интернет 
домене www.kladionicar.com и www.freebetting.net, на чијим страницама су омогућили 
заинтересованим лицима – кладионичарима да изврше Оn line клађење на фудбалским, 
кошаркашким, тениским и NFL мечевима, иако нису поседовали одобрење за 
организовање игара на срећу.  
 
Кладионичари су, преко линкова на овим сајтовима, отварали налоге на разним интернет 
кладионицама, а након тога вршили уплату депозита помоћу којих су се кладили на 
спортска дешавања која су у понуди интернет кладионица. Они су депозит уплаћивали 
платним картицама „VISA elektron“, „ DINA card“ , „VISA“ , VISA virtunion“. Након уплате 
самог депозита, кладионичар који је креирао налог на интернет кладионици, вршио је 
одабир спортских догађаја на које је желео да се клади и полагао опкладу са свог депозита 
који је оставио на свом налогу. Након тога, на његов налог је уплаћиван новац уколико је 
„погодио резултат“ спортског догађаја. 
 
Осумњичени Ђокић и Јагличић прибавили су противправну имовинску корист у износу 
више од педесетпет милиона динара (односно 550.000 евра). Наведени новац су примили 
на своје личне рачуне отворене код већег броја банака у Србији, а са рачуна неколико off 
shore компанија и неких од најпознатијих светских кладионица (Eurobet, Bet at home, 
Moneybookers и др). Прибављени новац орочили су у више банака, иако су  знали да 
потиче из кривичног дела. 
 
У овој акцији откривено је и након тога привремено блокирано око 60.000 евра на 
банкарским рачунима, 11 рачунарa који су служили као средство за извршење кривичног 
дела, 2 путничка моторна возила, документација која се односи на уплате девизног новца 

http://www.kladionicar.com/
http://www.freebetting.net/


из иностранства и др. 
 
Министарство унутрашњих послова - Служба за борбу против организованог криминала  
наставиће са истрагом у овом случају, а у циљу утврђивања свих финансијских токова 
нелегално стеченог новца, на који начин је овај новац улаган у легалне финансијске токове 
у Републици Србији и да ли је у организацију овог ланца нелегалног електронског клађења 
укључено још неко лице са територије Републике Србије. 
  
Поред тога, наставиће се с акцијом откривања Интернет сајтова преко којих се врши оваква 
нелегална активност. 

 


