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Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј A
ОКРУЖНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО

Специјално тужилаштво
КТ.С. 24/07

Београд, 14.05.2008.године
ДП/ЉА

ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ

Б е о г р а д

На основу чл. 46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.504а ЗКП у вези 
чл.2, чл.3. ст.1. и чл.6. Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, подижем 

О П Т У Ж Н И Ц У 
п р о т и в 

1. РАДОВАНОВИЋ ЖЕЉКА, зв. „Вотка“, од оца Радована, 
рођеног 12.05.1973.године у Бјељини, Република Босна и 
Херцеговина, ЈМБГ1205973180899, Србина, држављанина Босне и 
Херцеговине, ожењеног, писменог, стално настањеног у Бјељини Ул. 
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Лазе Костића број 168, налази се у бекству, према коме је 
одређен притвор решењем истражног судије Посеног 
одељења Окружног суда у Београду КИ.П.бр.62/07 од 
09.01.2008.године  и издата наредба за издавање потернице 
и међународне потернице КИ.бр.62/07 од 09.01.2008.године, 

2. СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, зв. „Саша“ и „Сале паук“,  од 
оца Драгана и мајке Наде рођене Милојевић, рођеног 
27.04.1967.године у Лозници, ЈМБГ2704967773640, Србина, 
држављанина СРЈ, економског техничара, ожењеног, оца једног 
детета, осуђиваног пресудом Општинског суда Лозница број 
К.622/92, због крив. дела из чл.33. ст.2. ЗООМа, на казну затвора у 
трајању од 6 месецу условно на једну годину, пресудом Окружног 
суда у Новом Саду К.205/92 од 18.12.1990.године, због кривичног 
дела из чл.166. ст.2. тач.1. КЗ РС, пресудом К.607/93 Првог 
општинског суда у Београду, због кривичног дела из чл.33. ст.1. 
ЗООМа, једна година затвора, условно, стално настањеног у 
Београду, Ул. Јеврема Грујовића број 20, војску служио у Нишу 
1987.године, води се у ВЕ СО Лозница, налази се у притвору по 
решењу истражног судије Посебног одељења Окружног суда 
у Београду КИ.П.бр.62/07 од 13.12.2007.године, који му је 
продужен решењем Врховног суда Србије КР.О.К.бр.3/08 од 
07.03.2008.године, 

3. БИЛА ВЕЛИМИРА, зв. „Била“, од оца Станка и мајке 
Софије, рођене Девић, рођеног у месту Доњи Млинви, општина 
Петриња, Република Хрватска 21.02.1971.године, 
ЈМБГ2102971370018, држављанин Хрватске, електротехничара, 
неожењеног, војску служио у Нишу и Крагујевцу 1989/90, не води се 
у војној евиденцији, неосуђиван према изводу из КЕ, стално 
настањеног у селу Доњи Млинви, Петриња, Република Хрватска, 
непријављено борави на адреси, Београд, Ул. Господара Вучића број 
22 или Старог Капетана број 29 – Београд, налази се у притвору 
по решењу истражног судије Посебног одељења Окружног 
суда у Београду КИ.П.бр.62/07 од 13.12.2007.године, који му 
је продужен решењем Врховног суда Србије КР.О.К.бр.3/08 
од 07.03.2008.године,
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4. ЊЕГОВАН ПРЕДРАГА, зв. „Пеђа“, од оца Стевана и мајке 
Марије рођене Ковачевић, рођеног у Новој Градишци, Република 
Хрватска 11.07.1966.године, ЈМБГ107966301204, Србина, 
металостругара, ожењеног, оца двоје малолетне деце, војску служио 
у Краљеву и Титограду 1985.године, води се у ВЕ СО Чукарица, 
неосуђиван, стално настањен у Београду – Сремчица, Ул. старог 
капетана број 29, налази се у притвору по решењу истражног 
судије Посебног одељења Окружног суда у Београду 
КИ.П.бр.62/07 од 13.12.2007.године, који му је продужен 
решењем Врховног суда Србије КР.О.К.бр.3/08 од 
07.03.2008.године,

5. ЕЋИМ ЉУБАНА, од оца Жарка и мајке Виде рођене 
Баврлић, рођеног у Свилајнцу 06.01.1964.године, 
ЈМБГ0601964100083, Србина, дипломираног правника, разведеног, 
оца петоро деце, војску служио у Задру 1981.године, стално  
настањеног у Ул. суседградској број 49, а непријављено борави у 
Ул. Ђевђелијској број 85, налази се у притвору по решењу 
истражног судије Посебног одељења Окружног суда у 
Београду КИ.П.бр.62/07 од 13.12.2007.године, који му је 
продужен решењем Врховног суда Србије КР.О.К.бр.3/08 од 
07.03.2008.године,

6. РАНКОВИЋ ИГОРА, од оца Миодрага и мајке Душанке 
рођене Бојанић, рођеног у Бјељини, Република Босна и Херцеговина 
07.07.1976.године, Србина, држављанина БиХ, менаџера, ожењеног, 
оца двоје малолетне деце, војску није служио а води се ВЕ СО у 
Републици Српској, непријављено борави на адреси Београд, 
Обилићев венац број 13, неосуђиван, налази се у притвору по 
решењу истражног судије Посебног одељења Окружног суда 
у Београду КИ.П.бр.62/07 од 13.12.2007.године, који му је 
продужен решењем Врховног суда Србије КР.О.К.бр.3/08 од 
07.03.2008.године,

7. БАНОВИЋ ВЕЉКА, од оца Животе и мајке Мирјане рођене 
Јелић, рођеног у Београду 06.11.1973.године, ЈМБГ1611971710152, 
Србина, држављанина Републике Србије, економског техничара, 
ожењеног, оца двоје деце, војску  није служио, води се у ВЕ СО 
Палилула, осуђиван пресудом Окружног суда у Цириху – Швајцарска 
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број ОГ 020376 од 02.10.2002.године, због кривичног дела из чл.245.
ст.1. ОКЗ, на казну затвора у трајању од 16 месеци, условно на две 
године, уз изречену меру безбедности протеривања из земље у 
временском периоду од 5 година, против кога се води поступак 
пред Окружним судом у Београду, због кривичног дела из чл.246. 
КЗ, стално настањен у Београду, Ул. 27 марта број 41, налази се у 
притвору по решењу истражног судије Посебног одељења 
Окружног суда у Београду КИ.П.бр.62/07 од 
16.01.2008.године, 

8. ПЕЈОВИЋ ВЕСЕЛИНА, зв. „Прика“, од оца Благоте и мајке 
Сенке рођене Пантовић, рођен у Никшићу, Република Црна Гора 
08.12.1963.године, Црногорца, држављанина Црне Горе, машинског 
техничара, ожењеног, оца двоје малолетне деце, војску служио у 
Задру 1984.године, води се у ВЕ СО Никшић, осуђиван пресудом 
Окружног суда у Титограду број К.34/89, због кривичног дела из 
чл.93/1 КЗ ЦГ, на казну затвора у трјаању од 3 године, пресудом 
Основног суда у Никшићу, К.106/97 од 20.06.1998.године, због крив. 
дела из чл.177. ст.3. у вези чл.172. ст.3/1 КЗ РЦГ, на  новчану казну 
у трајању од 1.500,00 динара, пресудом Окружног суда у Новом Саду 
К.218/01 од 14.02.2002.године, због крив. дела из чл.168. ст.1. КЗ 
РС, на казну затвора у трајању од 2 године, која је пресудом 
Врховног суда КЖ.1079/02 ванредно ублажена на казну затвора у 
трајању од 1 године и 6 месеци, пресудом Основног суда у Херцег 
Новом, К. бр.219/00 од 17.03.2003.године, због крив. дела из чл.177. 
ст.3. у вези чл.172. ст.3. у вези ст.1. КЗ РЦГ, на новчану казну од 
400 евра, стално настањен у Никшићу, Ул. гребице број 147, 
налази се у притвору по решењу истражног судије Посебног 
одељења Окружног суда у Београду КИ.П.бр.62/07 од 
13.12.2007.године, који му је продужен решењем Врховног 
суда Србије КР.О.К.бр.3/08 од 07.03.2008.године,

9. ЛАЗАРЕВИЋ ИСТОКА, од оца Сретена и мајке Славице 
рођене Васовић, рођеног у Алексинцу 22.06.1974.године, 
ЈМБГ2206974731333, Србина, држављанина Србије, ожењеног, оца 
једног малолетног детета, са завршеном економском школом, војску 
служио у Нишу 1993.године, води се у ВЕ СО Ниш, са станом у Нишу, 
Ул. војводе Путника број 57, налази се у притвору по решењу 
истражног судије Посебног одељења Окружног суда у 
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Београду КИ.П.бр.62/07 од 13.12.2007.године, који му је 
продужен решењем Врховног суда Србије КР.О.К.бр.3/08 од 
07.03.2008.године,

Ш Т О   СУ: 

I

Окривљени Радовановић Жељко, Стевановић Александар,  
Била Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан, Ранковић 

Игор и више НН лица

од јула месеца па до краја децембра 2007.године, на 
територији Републике Србије и територији Босне и Херцеговине 
окривљени РАДОВАНОВИЋ ЖЕЉКО способан да схвати значај 
својих дела и управља својим поступцима, свестан забрањености 
својих радњи, хтео њихово извршење, организовао међународну  
криминалну групу, чија делатност је планирана и вршена у 
међународним размерама и у дужем временском периоду, која се 
бавила незаконитом набавком опојних дрога хероина и кокаина, а 
потом и продајом ове врсте наркотика на територији Републике 
Србије, БиХ и других земаља, која је ради стицања противправне 
имовинске користи, имала за циљ да врши кривична дела 
неовлашћене производње, држања и стављање у промет опојних 
дрога из чл.246. ст.2. у вези ст.1. Кривичног закона, тако што су 
припадници ове организоване криминалне групе најпре набављали,
а потом неовлашћено држали и продавали супстанце које су на 
основу Закона о производњи и промету опојних дрога, проглашене
за опојне дроге, а за која кривична дела се може изрећи казна 
затвора у трајању од три године, или тежа казна, у којој групи је 
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сваки члан имао унапред одређени задатак и улогу, ради извршења 
створеног плана, а који се састојао у набављању, држању, чувању
и продаји опојних дрога, изнајмљивање станова за потребе 
становања чланова криминалне групе и скривања опојних дрога у 
тим становима, те чувања новца добијеног  од продаје опојних 
дрога, 

при чему су окривљени Стевановић Александар, Била 
Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан и Ранковић Игор
способни да схвате значај својих дела и управљају својим 
поступцима, свесни зарањености својих радњи, хтели њихова 
извршења, као и више НН лица, у наведеном временском периоду 
постали припадници ове организоване криминалне групе, 
прихвативши свесно активности криминалне групе као своје, 
манифестујући припадност групи извршавањем постављених 
задатака од стране организатора криминалне групе, 

чиме је окривљени Радовановић Жељко починио
кривично дело злочиначко удруживање из чл.346. ст.1. 
Кривичног законика, а 

окривљени Стевановић Александар, Била Велимир, 
Његован Предраг, Ећим Љубан и Ранковић Игор, починили 
кривично дело злочиначко удруживање из чл.346. ст.2. у 
вези ст.1. Кривичног законика. 

II

Окривљени Радовановић Жељко, Стевановић 
Александар, Била Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан и 

Ранковић Игор

у временском периоду од јула месеца па до децембра 
2007.године у Београду и другим градовима Републике Србије, 
способни да схвате значај својих дела и управљају својим 
поступцима, свесни зарањеностни својих радњи, хтели њихова 
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извршења, у више наврата од за сада НН лица набављали –
куповали опојну дрогу хероин и кокаин у за сада неутврђеним 
количинама, коју опојну дрогу су скривали у изнајмљеним 
становима, а потом по проналаску купаца у међусобним 
телефонским ко муникацијама договарали време и место продаје 
опојне дроге, преузимања новца, те достављања новца од продате 
опојне дроге организатору криминалне групе, па су тако: 

1.окр. Радовановић Жељко и Стевановић Александар, у 
Београду, дана 05.07.2007.године, по захтеву окр.  Бановић Вељка 
да купи опојну дрогу хероин, окр. Стевановић Александар 
посредовао у куповини, тако што је окр.  Бановић Вељку дао број 
мобилног телефона окр. Радовановић Жељка, након чега је по 
договору окр. Радовић Жељко неовлашћено продао 2 килограма 
опојне дроге хероин окр. Бановић Вељку, који је купљени хероин 
платио дана 15.07.2007.године, тако што је новац у за сада 
неутврђеном износу предао окр. Радовановић Жељку у 
Карађорђевом парку, 

2. окр. Радовановић Жељко и Његован Предраг, у 
Београду, у више наврата неовлашћено ставили у промет опојну 
дрогу хероин и кокаин, тако што је по захтеву окр. Радовановић 
Жељка, окр. Његован Предраг у стану у Ул. Стојана Протића број 
39, стан број 1, који стан је изнајмило лице Ловреновић Миливоје, а 
који стан је за скривање опојне дроге намењене продаји користио 
окр. Његован Предраг, предао ради даље продаје окр. Радовановић 
Жељку: 

- дана 30.08.2007.године, 1 килограм опојне дроге хероин, 

- дана 04.09.2007.године 1 килограм опојне дроге хероин, 

- дана 09.09.2007.године, 2 килограма опојне дроге кокаин, 

- а дана 15.09.2007.године, по захтеву окр. Радовановића 
најпре припремио 2 килограма опојне дроге хероин, ради предаје 
члану организоване криминалне групе НН лицу зв. „Анђелко“ у циљу 
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даље продаје, али до предаје наведене количине опојне дроге није 
дошло на захев окр. Радовановића, због могуће интервенције 
полиције, 

3. Окривљени Радовановић Жељко и Стевановић 
Александар, у Београду, неовлапшћено ставили у промет опојну 
дрогу кокаин и хероин, тако што су: 

- дана 01.09.2007.године, окривљени Радовановић Жељко, 
преко НН лица зв. „Анђелко“, члана организоване криминалне 
групе, предао 2 килограма кокаина окривљеном Стевановић 
Александру, који је преузео ову количину опојне дроге а касније 
продао НН лицу, 

- дана 11/12.10.2007.године, у телефонском разговору 
окривљени Стевановић Александар тражио од окривљеног 
Радовановић Жељка да му преда пола килограма опојне дроге 
хероин ради даље продаје, након чега је окр. Радовановић Жељко 
преко НН лица зв. „Мића“, послао тражену количину хероина, а по 
налогу и инструкцијама окр. Стевановић Александра НН „Мића“ је 
дана 13.10.2007.године, неовлашћено продао пола килограма 
хероина непознатом лицу за износ од 2.400 евра у близини зграде 
„Пинка“, 

- дана 03.11.2007.године, након претходног телефонског 
разговора, окр. Радовановић Жељко је из БиХ преко НН лица зв. 
„Кобац“ послао Стевановић Александру 5 килограма опојне дроге 
хероин, коју количину опојне дроге је окр. Стевановић Александар 
продао окр. Лазаревић Истоку, али због лошег квалитета хероина, 
Лазаревић је исти вратио, 

4. окривљени Радовановић Жељко и Ранковић Игор, у 
Београду и Бјељини у временском периоду од јула до децембра 
2007.године, окр. Радовановић Жељко најпре неовлашћено 
набављао ради даље продаје опојну дрогу хероин и кокаин, а потом 
организовао њихову продају, те и сам вршио продају опојних дрога 
у Републици Србији и БиХ, одређивао улоге и задатке осталих 
чланова организоване групе а окр. Ранковић Игор, као члан 
организоване криминалне групе, чији је задатак био да прикупља 
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новац од продаје опојне дроге, у више наврата у Београду од 
чланова организоване криминалне групе, који су вршили продају 
дроге, као и других НН лица, преузимао новац од продате дроге, те 
тај новац у Београду или Бјељини предавао организатору 
организоване криминалне групе окр. Радовановић Жељку, 

5. окривљени Радовановић Жељко, Стевановић 
Александар и Била Велимир, у Београду, неовлашћено ставили у 
промет опојну дрогу, тако што су: 

- дана 21.10.2007.године, по налогу окр. Радовановић 
Жељка, окр. Била Велимир, од опојне дроге хероин који је скривао у 
стану у Ул. господар Вучића број 22, предао 2 килограма хероина 
окр. Стевановић Александру, који је преузети хероин потом продао 
непознатом лицу, 

- дана 11.12.2007.године, након што су се у Бјељини окр. 
Радовановић Жељко и окр. Стевановић Александар договорили о 
количини, цени и начину продаје опојне дроге кокаину Пејовић 
Веселину, окр. Стевановић Александар се вратио у Београд и 
приликом сусрета са окр. Пејовић Веселином у кафеу „Портобело“ 
примио износ од 29.000 евра на име цене за 2 килограма кокаина, 
након чега су се возилом марке „Голф 5“ одвезли до стана у Ул. 
Франца Розмана број 18, где је према ранијем договору, окр. Била 
Велимир, из стана изнео и предао Пејовић Веселину уговорену 
количину од 2 килограма опојне дроге кокаин, 

6. окривљени Радовановић Жељко и Била Велимир, у 
Београду, неовлашћено ставили у промет опојну дрогу хероин, тако 
што су 06.11.2007.године, окр. Била Велимир, по налогу окр. 
Радовановић Жељка из стана у Ул. Франца Розмана број 18, 2 
килограма опојне дроге хероин однео на  договорено место, паркинг 
на пумпи „Авиа“ на ауто путу Београд-Ниш, где је требао да дрогу 
сачека купац, али на захтев окр. Радовановић Жељка до продаје 
није дошло, тога дана, већ сутра дан 07.11.2007.године, када је окр. 
Била Велимир, по налогу и инструкцијама окр. Радовановић Жељка 
непознатом купцу на уговореном месту предао 2 килограма опојне 
дроге хероин, 
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7. окривљени Била Велимир, као члан организоване 
криминалне групе, у Београду, од августа до децемра 2007.године, 
по налогу организатора криминалне групе окр. Радовановић Жељка, 
најпре у стану у Ул. Франца Розмана број 18, који је фактички 
користио заједно са окр. Његован Предрагом скривао веће количине 
опојних дрога хероина и кокаина, потом, по налогу окр. 
Радовановић Жељка или окр. Стевановић Александра, из стана 
члановима организоване криминалне групе или купцима износио 
одређене  количине опојних дрога, а дана 01.12.2007.године, 
изнајмио стан у Ул. господара Вучића број 22, у коме је према 
захтеву организатора криминалне групе скривао опојну дрогу до 
њене коначне продаје, па је тако приликом претреса наведеног 
стана дана 12.12.2007.године, у стану продађено:

-путнички кофер марке „Самсонит“ у коме се налазило 35 
пакета, од тога 18 пакета умотано у сребрну фолију и најлон, 5 
комада умотано у налог беж боје, 3 комада умотана у тамно сиву 
фолију, 8 комада умотано у браон селотејп траку и 1 комад умотан 
у браон селотејп, 

-црни кофер марке „Самсонит“ у коме се налазило 60 пакета, 
од чега 38 умотаних у сиву фолију и провидан најлон и 22 пакета, 
умотана у провидан најлон беж боје, што све представља опојну 
дрогу хероин бруто масе 48.709,89 грама,  

-путнички кофер марке „Самсонит“ у коме се налазило 4 пакета 
беле боје, умотани у прозиран најлон, укупно бруто масе 4.219,09 
грама, што представља опојну дрогу кокаин, 

-кофер марке „Самсонит“ црне боје, у којој се налазио један 
котур селотејп траке сиве боје и један котур селотејп траке браон 
боје, који су коришћени за паковање опојне дроге, те 29.000 евра, 
који новац представља, а која опојна дрога и новац су истога дана 
уз потврду одузети, 

8. окривљени Ећим Љубан и Његован Предраг, у 
Београду, у периоду од јула до децембра 2007.године, према 
улогама у оквиру организоване криминалне групе, чували опојну 
дрогу, намењену даљој продаји у изнајмљеном стану у Ул. Стојана 
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Протића број 39, а окривљени Ећим Љубан давао упутства осталим 
члановима организоване криминалне групе о начину продаје 
опојних дрога, те примао и чувао новац од продатих опојних дрога, 
а приликом претреса стана који је користио у Ул. Ђевђелијској број 
75 је пронађено и одузето 157.800 евра, који потичу од продате 
опојне дроге, 

чиме су окривљени Радовановић Жељко, Стевановић 
Александар, Била Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан и 
Ранковић Игор, извршили кривично дело неовлашћена 
производња, држање и стављање у промет опојних дроге у 
продужењу из чл.246. ст.2. у вези ст.1. КЗ у вези чл.61. 
Кривичног закона. 

III

окривљени  Бановић Вељко,

у Београду, дана 05.07.2007.године, способан да схвати значај 
свог дела и управља својим поступцима, свестан забрањености 
својих радњи, хтео извршење истих, неовлашћено ради даље 
продаје од окр. Радовановић Жељка купио 2 килограма опојне дроге 
хероин, по за сада неутврђеној цени, а новац за купљени хероин 
предао окр. Радовановић Жељку дана 15.07.2007.године код 
Карађорђевог парка,

чиме је починио кривично дело неовлашћена 
производња, држање и стављање у промет опојних дрога из 
чл.246. ст.1. КЗ, 

окривљени Лазаревић Исток,
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у временском периоду од јула до новембра 2007.године, 
способан да схвати значај свог дела и управља својим поступцима, 
свестан забрањености својих радњи, хтео извршење истих, у више 
наврата неовлашћено куповао, ради даље продаје опојну дрогу 
хероин од окр. Радовановић Жељка и других чланова организоване 
криминалне групе, коју опојну дрогу је потом продавао уживаоцима 
у Нишу, а купљену опојну дрогу окр. Радовановић Жељку плаћао 
након продаје, а дана 03.11.2007.године, након договора са окр. 
Радовановић Жељком, који је опојну дрогу послао окр. Стевановић 
Александру, од овог окривљеног купио 5 килограма опојне дроге 
хероин, али због лошег квалитета, окривљени Лазаревић је ову 
количину опојне дроге вратио окр. Радовановић Жељку, 

чиме је починио кривично дело неовлашћена 
производња, држање и стављање у промет опојних дрога из 
чл.246. ст.1. КЗ, 

окривљени Пејовић Веселин,

у Београду, дана 11.12.2007.године, способан да схвати значај 
свог дела и управља својим поступцима, свестан забрањености 
својих радњи, хтео извршење истих, ради даље продаје 
неовлашћено купио од окр. Стевановић Алекандра 2 килограма 
опојне дроге кокаин, за износ од 29.000 евра, који кокаин је преузео 
од окр. Била Велимира, испред стана у Ул. Франца Розмана број 18, 
а приликом претреса стана окривљеног у Ул. призренска број 9, који 
је користио, пронађено је и одузето 140,05 грама опојне дроге 
кокаин, упаковане у сребрну фолију, 

чиме је починио кривично дело неовлашћена 
производња, држање и стављање у промет опојних дрога из 
чл.246. ст.1. КЗ, 

IV

Окривљени Стевановић Александар
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1. дана 11.12.2007.године у Београду, у своме стану у Ул. 
Јеврема Грујића број 11, способан да схвати значај свог дела и 
управља својим поступцима, свестан забрањености својих радњи, 
хтео извршење истих, неовлашћено држао ватрено оружје и 
муницију и то пиштољ марке „Walther“ модел ППК, калибра 7,65мм, 
фабричког броја 168792, који је претходно неовлашћено набавио, 

чиме је починио кривично дело неовлашћено држање 
оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст.1. КЗ. 

Окривљени  Пејовић Веселин

2. Дана 12.12.2007.године, у Београду, способан да схвати 
значај свог дела и управља својим поступцима, свестан 
забрањености својих радњи, хтео извршење истих, у стану у коме је 
становао, Ул. призренска број 9/9,  неовлашћено држао ватрено 
оружје и муницију и то пиштољ марке „Bereta“, модел 70, калибра 
7,65мм, фабричког броја А06078W, са оквиром и 7 комада  метака 
истог калибра, које је претходно неовлашћено набавио, 

чиме је починио кривично дело неовлашћено држање 
оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст.1. КЗ. 

Окривљени Ећим Љубан

3. дана 12.12.2007.године у Београду, способан да схвати 
значај свог дела и управља својим поступцима, свестан 
забрањености својих радњи, хтео извршење истих, у стану у коме је 
становао у Ул. Ђевђелијска број 75, неовлашћено држао ватрено 
оружје и муницију и то пиштољ марке „ЦЗ“, модел 99, калибра 9 мм, 
ПАРА, фабрички број 92752, са оквиром и 9 метака истог калибра, 
које је претходно неовлашћено набавио, 

чиме је починио кривично дело неовлашћено држање 
оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст.1. КЗ. 
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4. тачно неутврђеног дана и месеца 2007.године у Београду, 
способан да схвати значај свога дела и управља својим поступцима, 
свестан свога дела, хтео његово извршење, те свестан 
забрањености својих радњи, набавио ради употребе преиначене 
праве исправе, на којима су замењене првобитно стављене
фотографије, фотографијама окр. Ећим Љубана и то: 

а) личну карту, серијски број СР16188500 на име Његован 
Милана; 

б) путну исправу  - пасош серијски број 005227898, на име 
Његован Милана; 

ц) личну карту СР13103859 на име Јоксимовић Момчила; 

д) возачку дозволу  број СР05308194 на име Јоксимовић 
Момчила, 

чиме је починио четири кривична дела фалфиковање 
исправе из чл.355. ст.2. у вези ст.1. КЗ. 

П Р Е Д Л А Ж Е М

Да се пред Посебним одељењем Окружног суда у Београду, 
закаже и одржи главни претрес, на који да се позову: 

1.Специјални тужилац,

2.окривљени Радовановић Жељко, Стевановић Александар, 
Биле Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан, Ранковић Игор, 
Бановић Вељко, Пејовић Веселин и Лазаревић Исток, 

3.браниоци окривљених према приложеним пуномоћјима, 

4.сведоци:
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- Шолевић Љиљана, Нови Београд, Отона Жупанчића 38/60, 

- Павловић Јанко, Београд, Браће Рибникара број 13, 

- Голубовић Данко, Београд, Ђевђелијска бврој 75, 

- Стевановић Владо, Београд, Ул. Стојана Протића  број 39, 

5.вештаци: 

- Копечни Милош, 

- Радован Ђокић,

- Башић-Петровић Светлана 

- Гајић Саша и

- мр Ћирић Јасна, сви са адресе МУП Републике Србије, 
Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, Национално 
криминолошко-технички центар, Одељења за вештачења Београд, 

6. вештаци: 

- проф. др Станка Ромац, 

- мр. Душан Кецкаревић, 

- мр. Милица Кецкаревић-Марковић,

- мр. Мирјана Кецмановић, сви са Биолошког факултета, 
Универзитета у Београду, Студенски трг број 16. 

Да суд изврши увид и прочита: 

- решење Републичког јавног тужилаштва у Београду  
број.КТР.О.К.48/07 од 13.12.2007.године, о поверавању стварне 
надлежности Специјалном тужилаштву, 
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- записник о претресању стана и других просторија и потврду о 
привремено одузетим предметима од окр. Стевановић Александра, 
оба документа од 11.12.2007.године, као и извештај из КЕ за окр. 
Стевановић Александра од 13.12.2007.године, записник о 
претресању стана и других просторија и потврде о привремено 
одузетим предметима од Била Велимира, од 12.12.2007.године, као 
и извештај из КЕ за окр. Била Велимира од 13.12.2007.године, извод 
из КЕ за окр. Била Велимира од 10.03.2008.године, записник о 
претресању стана и других просторија и потврде о привремено 
одузетим предметима од окр. Ећим Љубана од 11. и 
12.12.2007.године, те извод из КЕ за окр. Ећим Љубана,

- записник о претресању стана и других просторија и потврде 
о привремено одузетим предметима од окривљеног Ранковић Игора 
од 12.12.2007.године, записник о претресању стана и других 
просторија и потврде о привремено одузетим предметима од 
окривљеног  Лазаревић Истока од 12.12.2007.године, записник о 
претресању стана и других просторија и потврде о привремено 
одузетим предметима од  окривљеног Пејовић Веселина од 
12.12.2007.године, те потврду о привремено одузетим предметима 
од окривљеног Његован Предрага, 

- записнике о саслушању осумњиченог Стевановић Александра 
КУ.број 23641/07 од 12.12.2007.године, решење о задржавању 
Стевановић Александра КУ број 23641/07 од 11.12.2007.године, 
записник о саслушању осумњиченог Била Велимира КУ.број 
23641/07 од 12.12.2007.године, решење о задржавању окривљеног 
Била Велимира под истим бројем од 11.12.2007.године, записник о 
саслушању осумњиченог Његован Предрага КУ.број 23641/07 од 
12.12.2007.године, те решење о задржавању осумњиченог Његован 
Предрага под истим бројем од 11.12.2007.године, као и извештај из 
КЕ за окр. Његован Предрага од 13.12.2007.године и 
10.03.2008.године, 

- записник о саслушању осумњиченог Ећим Љубана од 
12.12.2007.године, те решење о задржавању осумњиченог Ећим 
Љубана од 12.12.2007.године, као и извештај о КЕ за окр. Ећим 
Љубана од 13.12.2007.године, записник о саслушању осумњиченог 
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Ранковића Игора КУ. број 23641/07 од 12.12.2007.године и решење о 
задржавању осумњиченог Ранковић Игора под истим бројем од 
11.12.2007.године, записник о саслушању осумњиченог Пејовић 
Веселина КУ.број 23641/07 од 12.12.2007.године и решење о 
задржавању осумњиченог Пејовић Веселина под истим бројем од 
12.12.2007.године, као и извештај из КЕ за окр. Пејовић Веселина од 
13.12.2007.године и 19.03.2008.године, записник о саслушању 
осумњиченог Лазаревић Истока КУ.број 23641/07 од 
12.12.2007.године и решење о задржавању окривљеног Лазаревић 
Истока под истим бројем од 11.12.2007.године, као и зивештај из КЕ 
за окр. Лазаревић Истока, 

- записнике о вештачењу Национално криминалистичко-
техничког центра број 16695/07 од 12.12.2007.године и број 234-2-
16725/07 од 12.12.2007.године, налазе и мишљења балистичког 
вештачења 03/4-7-2 број:234-2-16697/07 од 12.12.2007.године, 03/4-
7-2 број: 234-2-16696/07 од 13.12.2007.године, 03/4-7-2 број: 234-2-
16727/07 од 13.12.2007.године, записник о вештачењу број 234-2-
16728/07 од 13.12.2007.године, број:234-2-16729/07 од 
13.12.2007.године, 

- службену белешку о криминалистичко-техничком прегледу 
лица места, те изврши увид у фотодокументацију од 
12.12.2007.године (страна списа 126/56-176/58 – регистратор број 
1), 

- решење о одређивању притвора број КИ.П.62/07 од 
13.12.2007.године за окривљене Стевановић Александра, Била 
Велимира, Његован Предрага, Ећим Љубана, Ранковић Игора, 
Пејовић Веселина и Лазаревић Истока, записник о вештачењу 
Национално криминолошко-техничког центра, Одељења за 
вештачење број 16695/07 од 13.12.2007.године, 

- решење Посебног одељења Окружног суда у Београду 
КИ.П.62/07, КВ.П.9/08 од 11.01.2008.године о продужењу притвора, 

- наредбу истражног судије број КИ.П.62/07 од 
09.01.2008.године, о издавању потернице и међународне потернице 
за окр. Радовановић Жељка, те решење под истим бројем и истог 
датума о одређивању притвора против окр. Радовановић Жељка, 
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решење Врховног суда Србије КЖ-IIО.К.20/08 од 29.01.2008.године, 
фотокопију уговора о закупу стана (страна списа 344/122-
регистратор 2.), уговор о закупу стана (страна списа 348/122 –
регистратор 2.), 

- решење истражног судије КИ.П.62/07 од 06.02.2008.године о 
одређивању притвора против Бановић Вељка, 

- налазе и мишљења Биолошког факултета, Универзитета у 
Београду о вештачењу биолошких трагова од 11.02.2008.године 
(страна списа 392/134 до 412/135 – регистратор 2.), 

- извештај Управе криминалистичке полиције, Деветог 
одељења од 11.12.2007.године, од 25.08.2007.године, 
21.07.2007.године, 15.07.2007.године, 

- решење Врховног суда Србије КР.О.К.3/08 од 
07.03.2008.године, 

- допис „Телеком Србија“ – Дирекције за логистику број 146/1-
08 од 26.03.2008.године.

Да суд изведе доказ преслушавањем аудио снимака 
пресретнутих и снимљених телефонских комуникација, прибављених 
у смислу одредбе чл.504љ. Законика о кривичном поступку, као и 
читањем транскрипата истих окривљених, снимљених на 20 ЦД, а 
који се налазе у депозиту Окружног суда у Београду – Посебног 
одељења,

Да суд изведе доказ прегледом ЦД на коме је  снимљен 
одласно-долазни телефонски саобраћај за картице мобилне 
телефоније „Телеком Србија“ за временски период од 01.01.2007. до 
11.12.2007године, за телефонске бројеве означене у допису 
„Телеком Србија“, Дирекција за логистику број 146/1-08 од 
26.03.2008.године (страна списа 517/164 – регистратор 2.).

Предлажем да суд у односу на све окривљене изрекне 
меру безбедности одузимања предмета у смислу одредбе 
чл.87. Кривичног законика.
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Да се од окривљених одузме утврђена стечена 
имовинска корист, прибављена извршеним кривичним 
делима у смислу чл.91. и 92. КЗ 

Предлажем да се према окривљеним Радовановић Жељку, 
Стевановић Александру, Била Велимиру, Његован Предрагу, 
Ећим Љубану, Ранковић Игору, Пејовић Веселину, Лазаревић 
Истоку и  Бановић Вељку продужи притвор на основу 
одредбе чл.142. ст.2. тач.1. 2. 3. и 5. ЗКП. 

Да се према окривљеном Радовановић Жељку, одреди 
суђење у одсуству, у смислу одредбе чл.304. ст.2. ЗКПа. 

О б р а з л о ж е њ е

Истрагом спроведеном од стране истражног судије Посебног 
одељења Окружног суда у Београду КИ.П.62/07, је утврђено 
чињенично стање, из  кога на несумњив начин произилази да су сви 
окривљени извршили кривична дела у време, на местима и на начин 
како је то описано у диспозитиву ове оптужнице, којом им се ставља 
на терет извршење истих. 

Основаност сумње да су окривљени извршили кривична дела, 
која им се оптужницом стављају на терет, произилази из утврђеног 
чињеничног стања, а које се темељи на основу делимичних одбрана 
појединих окривљених, које су дали у току истраге пред истражним 
судијом, исказа појединих окривљених датих радницима 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, а све у складу 
са одредбом чл.226. ст.9. Законика о кривичном поступку, потврда о 
привремено одузетим предметима, налазима и мишљењима 
вештака, садржајем пресретнутих и снимљених телефонских 
разговора и других комуникација окривљених, листинзима 
остварених одлазно-долазног телефонског саобраћаја међу 
окривљенима, те другом документацијом која се налази у списима. 
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На основу свих прикупљених доказа, утврђено је да је
окривљени Радовановић Жељко организовао криминалну групу за 
вршење кривичног дела неовлашћене производње, држање и 
стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.2. у вези ст.1. 
Кривичног закона. Наиме, окривљени Радовановић Жељко је 
осмислио криминални план поступања организоване криминалне 
групе, при чему је он био првенствено задужен за набавку опојних 
дрога хероина и кокаина, док су остали окривљени Стевановић 
Александар, Била Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан и 
Ранковић Игор,  приступили криминалној групи, који су у оквиру 
криминалне групе извршавали послове и задатке према  плану рада 
организоване криминалне групе, а све у циљу остваривања 
коначног плана. Поједини окривљени су у оквиру извршавања плана 
рада организоване криминалне групе и вршења кривичног дела 
трговине наркотицима, имали задатак да опојну дрогу најпре 
преузму од непознатих лица, на означеним местима, исту држе у 
својим или изнајмљеним становима, а потом по налогу организатора 
предају одређене количине опојних дрога купцима, а неки од 
чланова криминалне групе су били задужени за прикупљање и 
чување новца од продаје опојних дрога и предају истог 
организатору Радовановић Жељку. 

Окривљени Радовановић Жељко се за време трајања овог 
кривичног поступка налази у Босни и Херцеговини, те је тако био 
недоступан суду, и у досадашњем кривичном поступку није 
саслушан, нити је дао своју одбрану. 

Окривљени Стевановић Александар, на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, у односу на кривично дело из 
чл.246. ст.2. у вези ст.1. КЗ, се користио својим правом да неизноси 
своју одбрану и неодговара на остављена питања, док је у односу на 
кривично дело из чл.348. ст.1. КЗ изјавио да предметни пиштољ 
није његов, већ његове супруге, која је наследила овај пиштољ од 
свога деде, а да је приликом прсељења у други стан он спаковао и 
пренео овај пиштољ који је пронађен и одузет. У току истраге, овај 
окривљени се такође користио својим правом да неизноси своју 
одбрану и одговара на постављена питања, што је контатовано на 
записнику КИ.П.62/07 од 13.12.2007.године. У односу на снимљене 
садржаје телфонских разговора које је водио са осталим 
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окривљенима, које је истражни судија хтео да му репродукује, није 
желео исте да слуша, нити да се о њима изјашњава. 

Окривљени Била Велимир, на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, није изнео своју одбрану, 
користећи се правом, да не износи одбрану и неодговара на 
постављена питања. У току истраге, овај окривљени се такође 
користио својим правом да неизноси своју одбрану и одговара на 
постављена питања, што је контатовано на записнику КИ.П.62/07 од 
13.12.2007.године. На записнику о саслушању окривљеног од 
03.04.2008.године, након што је саслушао садржај снимљених 
телефонских разговора, окр. Била Велимир није желео да се 
изјашњава о истима. 

Окривљени Његован Предраг, на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, је изнео своју одбрану, у којој не 
признаје извршење било ког кривичног дела. У току истраге, овај 
окривљени се такође користио својим правом да неизноси своју 
одбрану и одговара на постављена питања, што је констатовано на 
записнику КИ.П.62/07 од 13.12.2007.године. У погледу садржаја 
телефонских садржаја које је преслушао, није желео да се 
изјашњава о истима. 

Надаље је изнео да познаје окр. Ећим Љубана од 1995.године, 
са којим је комуницирао мобилним телефоном. Чувао му је кућу у 
Београду, у Ул. Ђевђелијска број 75, коју је користио Ећим Љубан, а 
Ећим га је и ангажовао за надгледање и извођење радова, 
адаптације на стану у Ул. Франца Розмана  број 18. Надаље је изнео 
да окр. Радовановић Жељка, зв. „Кречо“ познаје од 2002.године, са 
којим се и чуо телефоном у 2007.години у неколико наврата, а 
једном приликом је возио његову супругу за Црну Гору. Такође је 
изнео да Била Велимира познаје од 1995.године, јер су били заједно 
на ратишту, сретали су се у неколико наврата а телефоном  нису 
никада комуницирали. 

Окривљени Ећим Љубан на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, није изнео своју одбрану, 
користећи се правом, да неизноси одбрану и неодговара на 
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постављена питања. У току истраге, овај окривљени се такође 
користио својим правом да неизноси своју одбрану и одговара на 
постављена питања, што је констатовано на записнику КИ.П.62/07 
од 13.12.2007.године. На записнику о саслушању окривљеног од 
28.03.2008.године, након што је саслушао садржај снимљених 
телефонских разговора, окр. Ећим Љубан није желео да се 
изјашњава о истима. Окривљени Ећим Љубан је на изричити захтев 
дао своју одбрану на записнику о саслушању окривљеног КИ.П.62/07 
од 22.04.2008.године, у којој одбрани је изјавио да је предметни 
пиштољ који је пронађен у кући коју је користио добио од Жељка 
Ражњатовића Аркана на поклон, да за ношење и држање овог 
пиштоља није имао дозволу. Што се тиче фалсификованих исправа 
које су такође пронађене у стану који је користио, прибавио, у 
намери да их користи приликом одласка у Босну и Херцеговини ради 
посете породице, али да су на свим овим документима замењене 
фотографије које су првобитно оргиналне, стављене његовим 
фотографијама. У односу на кривично дело злочиначко удруживање 
и кривично дело трговина наркотицима, извршење истих не 
признаје. 

Окривљени Ранковић Игор, је на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, изнео своју одбрану у којој је 
изнео да познаје Радовановић Жељка, зв. „Креча“ око 10 година, 
обзиром да су живели у истом граду -  Бјељини, у ком граду 
Радовановић и данас живи. За Радовановић Жељка није никада 
прикупљао никакав новац, нити пакете. Стевановић Александра, зв. 
„Сале паук“ је упознао у  Бјељини преко Радовановић Жељка, зна да 
овај има надимак „Сале паук“, због тетоваже паука на врату, 
међутим, са њим није имао никакве послове. Остале окривљене не 
познаје. У току истраге, овај окривљени се такође користио својим 
правом да неизноси своју одбрану и одговара на постављена 
питања, што је констатовано на записнику КИ.П.62/07 од 
13.12.2007.године. У односу на предочене садржаје снимљених 
телефонских разговора које је водио са окр. Радовановић Жељком 
је изјавио да се ти разговори не односе на продају опојне дроге, 
нити на прикупљање новца од продате дроге, већ да се у 
разговорима помињу папири, а то су папири, везани за 
држављанство окр. Радовановић Жељка и папири у вези за 
украдени аутомобил. 
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Окривљени Пејовић Веселин, на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, није изнео своју одбрану, 
користећи своје право, да одбрану неизноси и неодговара на 
постављена питања. У току истраге, овај окривљени се такође 
користио својим правом да неизноси своју одбрану и одговар ана 
постављена питања, што је констатовано на записнику КИ.П.62/07 
од 13.12.2007.године.

Окривљени Лазаревић Исток, на записнику о саслушању 
осумњиченог од 12.12.2007.године, није изнео своју одбрану, 
користећи своје право, да одбрану неизноси и неодговара на 
постављена питања.  У току истраге, овај окривљени се такође 
користио својим правом да неизноси своју одбрану и одговара на 
постављена питања, што је констатовано на записнику КИ.П.62/07 
од 13.12.2007.године. У односу на репродуковане снимљене 
телефонске разговоре, овај окривљени након што их је саслушао, 
изјавио да не жели да се о њима изјашњава. 

Окривљени  Бановић Вељко, на записнику о саслушању 
окривљеног пред истражним судијом КИ.П.62/07 од 
16.01.2008.године, није изнео своју одбрану, користићи своје право 
да неизноси своју одбрану и одговара на постављена питања. 

Сматрам да су одбране окривљених које су поједини 
окривљени дали у горе наведеном обиму неосноване, у директној 
супротности са свим осталим утврђеним доказима, чије се извођење 
предлаже на главном претресу, а срачунате су и усмерене на 
избегавање, односно умањење кривичне одговорности. 

Из утврђених доказа, недвосмислено произилази да је 
окривљени Радовановић Жељко, држављанин Босне и Херцеговине, 
који има пребивалиште у Бјељини, а врло често борави на 
територији Републике Србије, у Београду, организовао криминалну 
групу, која је имала за циљ да се бави најпре куповином, а потом 
недозвољеном продајом опојних дрога хероина и кокаина. 
Активности групе су планиране, и вршене у дужем временском 
периоду, са јасно одређеним улогама сваког од чланова ове 
криминалне групе, а све у циљу стицања веће материјалне добити. 
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Чињенице које указују да је окр. Радовановић Жељко 
организатор ове криминалне групе, проистичу из садржаја 
телефонских разговора које је окривљени Радовановић водио са 
другим члановима криминалне групе, из којих разговора јасно 
произилази да се он за све пита, да је он тај који даје и одређује 
улоге и задатке, коме на крају након продаје опојне дроге се 
доставља новац, а нарочито се ово јасно види из садржаја 
снимљеног телефонског разговора који је окр. Радовановић Жељко 
водио дана 30.10.2007.године у 20,20,31 часова, са окривљеним 
Била Велимиром, када је окр. Радовановић рекао Била Велимиру: 
„дал сте ви нормални, питам ја вас, откуд теби право да ти питаш 
неког нешто. Ја сам болан теби командант у овој комбинацији. Не 
може ти нико ништа рећи, ни да погрешно урадиш, ни да питаш.“ Из 
наведеног текста недвосмислено произилази да је окр. Радовановић 
Жељко, организатор криминалне групе и да је он тај који једини 
може да одређује улоге, и наређује шта ће ко из групе да ради. 

Из утврђених радњи извршења осталих чланова криминалне 
групе, произилази да је сваки од чланова криминалне групе 
извршавао одређене улоге и задатке, да су у телефонским 
комуникацијама коришћени договорени и познати термини, која су 
међусобно разумевали само саговорници, што јасно указује да је 
претходно међу њима постигнут договор о начину комуникације и 
међусобног разумевања. 

Поједине радње извршења кривичног дела из чл.246. ст.2. у 
вези ст.1. КЗ, утврђују се на основу садржаја снимљених 
телефонских разговора, из којих произилази начин, време и место 
предаје одређених количина дроге купцима, од стране чланова
организоване криминалне групе, као и на основу садржаја извештаја 
Управе криминалистичке полиције, Деветог одељења, чије читање 
је предложено као доказ на главном претресу, као и увидом у 
листинге остварених одлазно-долазних телефонских контаката, 
мобилне телефоније. 

Из утврђених доказа такође произилази да су поједини 
чланови организоване криминалне групе, имали улогу 
изнајмљивање станова, у којима је скривана дрога, па је тако 
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окривљени Била Велимир, изнајмио стан у Ул. господара Вучића  
број 22, од ког стана је кључеве имао и окр. Његован Предраг, из 
ког стана су износили и продавали опојну дрогу, а приликом 
претреса дана 12.02.2007.године у овом стану је пронађено и 
одузето 48.709,89 грама хероина, 4.219,09 грама кокаина, као и 
29.000 евра, који потичу од до тада продате опојне дроге. 

Такође и стан у Ул. Франца Розмана број 18, који је купио 
Грбић Младен из Градишке, Босна и Херцеговина, је коришћен за 
скривање опојне дроге, јер су и овај стан фактички користили окр. 
Била Велимир и окр. Његован Предраг и по потреби из овог стана 
износили одређене количине опојне дроге купцима. На ово указује и 
чињеница да се кључ од наведеног стана налазио код окр. Његован  
Предрага, који је боравио у кући коју је користио окр. Ећим Љубан у 
Београду, Ул. Ђевђелијска број 75. Стан у Ул. Стојана Протића број 
39, је фактичко изнајмило лице Ловреновић Миливоје, али је стан 
фактички користио окр. Његован Предраг, кога је Ловреновић 
представљао као рођака, а у ствари је стан коришћен за скривање и 
смештај опојне дроге, до њене коначне продаје. 

Вештачењем од стране вештака Национално криминолошко-
техничког центра, Одељења за вештачење број 16695/07 од 
12.12.2007.године, је утврђено да је супстанца пронађена у стану у 
Ул. господар Вучића број 22, стан 1, опојна дрога кокаин и хероин у 
означеним количинама. 

Записником о вештачењу Национално криминолошко-
техничког центра, Одељења за вештачење број 234-2-16725/07 од 
12.12.2007.године, утврђено је да прашкаста супстанца беле боје, 
одузета од окривљеног Пејовић Веселина представља опојну дрогу 
кокаин. Према налазу вештака Национално криминолошко-техничког 
центра нађена бела супстанца, која је пронађена у стану окр. 
Пејовић Веселина је идентичног квалитативног састава, као и 
кокаин, одузет из стана од окр. Била Велимира, што недвосмислено 
указује да је окр. Пејовић Веселин наведену количину хероина 
купио од ове организоване криминалне групе, из количине кокаина, 
коју је у стану скривао окр. Била Велимир. 
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У односу на кривична дела неовлашћено држање оружја и 
експлозивних материја из чл.348. ст.1. КЗ, чије извршење се ставља 
на терет. окр. Стевановић Александру, окривљеном Пејовић 
Веселину и окр. Ећим Љубану, сматрам доказаним, чињеницом да су 
ова ватрена оружја од окривљених одузета, да за набављање и 
држање окривљени нису имали дозволу надлежног државног 
органа, а вештачењем од стране вештака Национално 
криминолошко-техничког центра, Одељења за вештачење је 
утврђено да су сва ватрена оружја – пиштиљи функционално 
исправни и да представљају ватрено оружје из чл.2. ст.2. тач.1. 
ЗООМа. 

У односу на кривична дела фалсификовање исправе из чл.355. 
ст.2. у вези ст.1. КЗ, чије извршење се ставља на терет окр. Ећим 
Љубану, такође сматрам доказаним, како на основу признања 
окривљеног, тако и на основу налаза и мишљења вештака 
Национално криминолошко-техничког центра, Одељења за 
вештачење, који су дали мишљење да су сва документа 
фалсификована тако, што је на оргиналним извршена замена 
првобитно стављених фотографија сада постојећим. Увидом у 
наведена документа недвосмислено произилази да се на истима 
налази фотографија окр. Ећим Љубана. 

На основу свих прикупљених доказа, које предлажем да се 
изведу на главном претресу, сматрам доказаним да су сви 
окривљени починили кривична дела описана и правно 
квалификована у овој оптужници. 

Сви окривљени су наведена кривична дела починили, а да су 
претходно били способни да схвате значај својих дела, да управљају 
својим поступцима, били су свесни забрањености својих радњи и 
хтели њихова извршења. 

У погледу предлога за изрицање мере безбедности одузимања 
предмета, сматрам да су се испунили сви законски услови, обзиром 
да се ради о предметима који су били употребљени за извршење 
кривичних дела или су настали извршењем кривичних дела. 
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Надаље, уколико суд утврди да су окривљени извршили 
кривична дела која им се стављају на терет, те донесе одуђујућу 
пресуду, то сматрам да су се стекли услови да се у смислу чл.91. 
Кривичног законика одузме имовинска корист. 

У  односу на предлог да се окривљенима Радовановић Жељку, 
Стевановић Александру, Била Велимиру, Његован Предрагу, Ећим 
Љубану, Ранковић Игору, Бановић Вељку, Пејовић Веселину и 
Лазаревић Истоку продужи притвор, у смислу одредбе чл.142. ст.2. 
тач.1. 2. 3. и 5. ЗКП, сматрам да и даље постоје разлози за 
продужење притвора окривљенима по предложеним  основима. 

Окривљени Радовановић Жељко је организатор криминалне 
групе, која је деловала у дужем временском периоду, налази се у  
Босни и Херцеговини и у време вођења овог поступка није доступан 
суду, као државном органу. Криминална група коју је организовао 
окривљени Радовановић Жељко, а окривљени Стевановић 
Александар, Била Велимир, Његован Предраг, Ећим Љубан и 
Ранковић Игор, постали чланови, је деловала у дужем временском 
периоду, са већим бројем извршених кривично-правних радњи, па с 
тога постоји основана бојазан да би боравком на слобиди наставили 
са извршењем истоврсног кривичног дела, обзиром да је већини 
окривљених извор средстава за живот остварена добит продајом 
наркотика, а неки од окривљених нису држављани Републике 
Србије, па постоји основана бојазан да би боравком на слободи 
напустили територију Републике Србије, и тиме  битно утицали на 
несметано вођење предложеног кривичног поступка. 

У односу на окривљене  Бановић Вељка, Пејовић Веселина и 
Лазаревић Истока, такође налазим да и даље стоје предложени 
основи за продужење притвора, без обзира што се овом оптужницом 
овим окривљенима не ставља на терет извршење кривичног дела 
неовлашћене производње, држања и стављања у промет опојних 
дрога из чл.246. ст.2. у вези ст.1. КЗ, дакле, на организован начин, у 
оквиру организоване криминалне групе. 

Окривљени Бановић Вељко, је до сада већ осуђиван, против 
њега се води кривични поступак пред Окружним судом у Београду, 
окр.Пејовић Веселин је вишеструко осуђивано лице, стално 
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настањен у Никшићу, а повремено борави на територији Републике 
Србије, док окр. Лазаревић Исток, чије пребивалиште је у Нишу, 
нема стално запослење, нити извор прихода, па све то указује да би 
се и ови окривљени боравком на слободи крили, утицали на ток 
вођења даљег кривичног поступка, или пак поновили извршење 
истоврсног кривичног дела. 

Такође налазим, да стоји основ за продужење притвора за све 
окривљене из тачке 5. става 2. члана 142. ЗКПа, јер су сви 
окривљени основано сумњиви да су извршили кривично дело за које 
је прописана казна затвора преко 10 године, а да начин извршења 
овог кривичног дела и последице истог указују на посебно тешке 
околности под којима је наведено кривично дело извршено. 

У односу на стављени предлог да се окривљеном Радовановић 
Жељку, суди у одсуству на основу чл.304. ст.2. ЗКПа, сматрам да су 
се испунили законски основи, да постоје нарочито важни разлози да 
му се суди, иако је одсутан у оквиру јединственог кривичног 
поступка. Сви окривљени се налазе у притвору, основано су 
сумњиви за извршење врло тешких кривичних дела, а окривљеном 
Радовановић Жарку се ставља на терет извршење кривичног дела 
злочиначко удруживање у својству организатора криминалне групе, 
а потом и извршење више кривично-правних радњи неовлашћено 
стављање у промет опојних дрога, па све ово указују на 
оправданост да се и овом окривљеном суди у јединственом 
кривичном поступку који се води према свим окривљенима. 

Имајући у виду све напред изнето, сматрам да су сви 
окривљени починили кривична дела која им се стављају овом 
оптужницом на терет, да се у свим њиховим радњама стичу сва 
битна обележја кривичних дела, те да је током досадашњег 
кривичног поступка и утврђена њихова кривица, па сматрам да је 
подизање ове оптужнице оправдано и на закону засновано. 

З А М Е Н И К 
СПЕЦИЈАЛНОГ ТУЖИОЦА

Димитрије Попић
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