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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ  

 
Б е о г р а д 

 
На основу чл. 46 ст. 2. тач. 3. у вези чл. 504а. Законика о 

кривичном поступку, у вези чл. 2. чл.3. ст. 1. чл. 4 ст.1. и чл. 6. ст. 1 
Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно тешких дела, 
подижем 
 

О П Т У Ж Н И Ц У 
 

Против: 
 
          1. ДАРКА ШАРИЋА, налази се у бекству; 
 
 

2. НЕБОЈШЕ ЈЕСТРОВИЋА, у притвору од 15.03.2010. 
године; 

 
3. АНДРИЈЕ КРЛОВИЋА, у притвору од 09.03.2010. године; 

 
4. ПРЕДРАГА МИЛОСАВЉЕВИЋА, у притвору од дана 

09.03.2010. године; 
 

5. РАДОВАНА ШТРПЦА, у притвору од 08.02.2010. године,    
 

6. ЗОРАНА ЋОПИЋА, налази се у бекству; 
 
7. МАРИНКА ВУЧЕТИЋА, у притвору од 09.03.2010. године; 

 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А 

Тужилаштво за 
организовани криминал 

КТ.С. 17/09 
Београд, 06. август 2010. године 

СИ/ГМ 
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8. ДУБРАВКЕ ШТРБАЦ, у притвору од дана 08.02.2010. 
године, 

  
9. СТЕВИЦЕ КОСТИЋА, у притвору од 08.02.2010. године, 

 
 

                                           што су: 
          
 
              окривљени Дарко Шарић, Небојша Јестровић, Андрија 
Крловић, Предраг Милосављевић, Радован Штрбац, Зоран 
Ћопић, Маринко Вучетић, Стевица Костић и Дубравка Штрбац,  
 

У току 2008, 2009. и 2010. године на територији Републике Србије, 
више земаља бивше СФРЈ, западне Европе и Јужне Америке, окривљени 
Дарко Шарић заједно са  Гораном Соковићем,  Жељком Вујановићем и 
више НН лица, организовао ораганизовану криминалну групу чији су 
припадници били и Марко Пандрц, Бошко Недић, Ненад Новаковић, 
Драшко Вуковић, Дарко Тошић, Марко Воротовић, Никола Павловић, 
Анастазије Мартинчић, Драган Лабудовић, Дејан Ракић, Милош Пандрц, 
Радан Адамовић, Милош Крповић, Небојша Јоксовић, Борислав Туњић, 
Цајић Милош, против којих се води кривични поступак у Вишем суду у 
Београду-Посебном одељењу, као и Станислав Удрих, Драган Гаћеша и 
Игор Стијеповић, против којих се води кривични поступак пред 
надлежним правосудним органом у Италији, те више НН лица, која је 
деловала споразумно у циљу планирања и вршења кривичних дела 
неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 
246 став 4, у вези са ставом 1. КЗ за које је прописана казна затвора од 
најмање десет година, а све ради стицања незаконите финансијске 
користи и улагања тако остварених незаконитих прихода у легалне 
финансијске токове (у даљем тексту прљав новац) на територији Р. 
Србије, тако што је окр. Дарко Шарић, заједно са Гораном Соковићем и 
Жељком Вујановићем, створио план да набављају опојну дрогу – кокаин, 
на територији земаља Јужне Америке, смештају је 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 и посредника, а 
затим тај прљав новац улажу у куповину и преузимање предузећа у 
процесу приватизације, пољопривредног земљишта и других 
непокретности на територији Републике Србије, о чему су се 
суорганизатори директно договарали, па су припадници организоване 
криминалне групе постали окривљени Радован Штрбац, Дубравка 
Штрбац, Стевица Костић, Андрија Крловић, Небојша Јестровић, 
Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић 
прихватили овакав криминални план, при чему су били урачунљиви и 
свесни свог дела и његове забрањености, чије извршење су и хтели, те 
су, по договореним и преузетим улогама, у оквиру тог плана, имали 
задатак да, по налозима организатора ове криминалне групе врше 
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кривична дела прања новца из члана 231. ст. 4, у вези са ст. 2. и 1. КЗ-а, 
за које је прописана казна затвора од две до дванаест година - прљав 
новац инвестирају у куповину, узимање под закуп и преузимање 
појединих предузећа, пољопривредног земљишта и других 
непокретности на територији Р. Србије, као и у финансирање пословања 
тако купљених и преузетих предузећа, а све ово у циљу превођења тог 
прљавог новца у легалне токове и прикривање његовог незаконитог 
порекла и стварних власника – организатора организоване криминалне 
групе, па су у току 2008, 2009. и 2010. године, у Новом Саду, Суботици, 
Сремској Митровици, Београду, Панчеву, делујући споразумно, вршили 
конверзију имовине – девизног новца, који је организована криминална 
група прибавила вршењем кривичних дела неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 4, у вези са ставом 
1. КЗ, у износу од најмање 20.000.000 евра, те вршили пренос тог 
новца, држали га и користили, знајући да потиче од наведеног кривичног 
дела, тако што су, поступајући по налозима једног од организатора ове 
криминалне групе окр. Дарка Шарића, превасходно за његов, али и за 
свој лични рачун, окривљени Радован Штрбац, Дубравка Штрбац, 
Стевица Костић, Андрија Крловић, Небојша Јестровић, Предраг 
Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић, један део 
прљавог новца, посредством оф шор компанија „Lafino Trade LLC“ 
Делавер САД, „Matenico LLC“ Делавер САД, "Durabilli LLC" Делавер САД, 
„Financial Angels“ Делавер САД, те предузећа „Mat company“ из Пљеваља, 
„Maestraltours“ из Будве, ТХУ „Палић“ А.Д. из Суботице, Нови Тамиш доо 
Панчево и „Муниципијум С“ доо из Новог Београда, чији је стварни 
власник окр. Шарић Дарко, пласирали у платни промет Републике 
Србије, а затим тај део прљавог новца, као и други део тог новца у 
готовини, улагали у закуп пољопривредног земљишта, осталу имовину 
предузећа „Млади борац“ из Сонте и у финансирање пословања тог 
предузећа, те у куповину, преузимање у процесу приватизације и 
финансирање пословања предузећа „Јединство“ А.Д. из Гајдобре, УТП 
„Путник“ А.Д. из Новог Сада, „Војводина“ А.Д. из Новог Сада и 
„Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, као и у куповину дела имовине 
предузећа „АМЦ Звезда“ из Панчева и већег броја разних других 
непокретности на територији Р. Србије, при чему су поједини окривљени, 
по преузимању контроле над поменутим предузећима од стране ове 
организоване криминалне групе, у тим предузећима преузели њихово 
руковођење у својству одговорних лица, а ради одржавања ликвидности 
тих предузећа и лакшег даљег пласмана прљавог новца преко тих 
предузећа, све по одобрењу и под контролом окр. Дарка Шарића, као 
стварног власника тих предузећа, па су тако 
 

 
Окр. Шарић Дарко располагао прљавим новцем организоване 

криминалне групе, доносио одлуке о његовом улагању, надзирао 
реализовање тих одлука, издавао налоге припадницима организоване 
криминалне групе да пронађу начин за пласирање прљавог новца у 
легалне токове на територији Републике Србије кроз куповину и 
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преузимање непокретности и предузећа – УТП Путник ад из Новог Сада, 
Војводина ад из Новог Сада, Митросрем ад из Сремске Митровице, 
Јединство ад Гајдобра, Млади Борац ад Сонта, одлучивао ко ће у његово 
име само формално бити власник и управљати овим предузећима, како 
би се прикрио он, као стварни власник и приказало порекло новца као 
легално, а све у циљу конверзије прљавог новца и остваривања 
имовинске користи за организовану криминалну групу; 
 

окр. Стевица Костић, у породичној кући окр. Дарка Шарића у 
Сремској Каменици, где је радио као баштован, од окр. Дарка Шарића 
преузимао знатна готовинска девизна средства – прљав новац и потом 
га, најчешће у ситним апоенима од по 20 и 50 евра, у торби односио у 
стан окривљених Радована Штрпца и Дубравке Штрбац у Новом Саду, у 
ул. Стражиловска бр. 33, те је  

окр. Дубравка Штрбац, по потреби и у договору са окр. 
Радованом Штрпцем, тај прљав новац, примљен од окр. Стевице 
Костића, односила у адвокатску канцеларију окр. Радована Штрпца, у 
приземљу исте зграде и предавала му га или би тај прљав новац 
претходно односила у оближње мењачнице, власништво Делић Ранка из 
Новог Сада, где би га конвертовала у динаре и те динарске износе 
предавала окр. Радовану Штрпцу, а 

окр. Радован Штрбац по налозима окр. Дарка Шарића, у његово 
име водио прелиминарне преговоре о купопродајној цени предузећа и 
висини закупнине предузећа и земљишта и након постигнутог договора, 
тако примљен прљав новац окр. Шарића улагао на своје име у куповину 
или закуп више предузећа, финансирање њиховог пословања као и у 
закуп пољопривредног земљишта на територији АП Војводине, а за рачун 
окр. Дарка Шарића,  

 
окр. Милосављевић Предраг, формално ангажован као 

финансијски стручњак у предузећу „Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог 
Београда, најпре као представник њеног сувласника „Financial Angels 
LLC“, а  у периоду од 18.03. до 26.10.2009. године и у својству директорa, 
фактички  поступајући по налогу окр. Шарића да пронађе одговарајући 
начин пласирања прљавoг новцa  преко предузећа са седиштем ван 
територије Србије  и преузимања предузећа на територији Србије а да 
при томе идентитет окр. Шарића као стварног власника остане 
прикривен, осмислио форму уговора о субординираном кредиту, који је 
прилагођавајући домаћим прописима модификовао у уговор о 
субординираном зајму, предвиђајући одредбама наведеног уговора да се 
позајмљени износ конвертује у оснивачки улог у случају невраћања и 
дајући зајмодавцу од почетка реализације уговора сва управљачка права 
над зајмопримцем, те се у циљу даљег прикривања окр. Шарића као 
власника, ангажовао на отварању оф шор компанија преко Милана 
Лазаревића из Београда, које би се у поменутим уговорима о 
субординираном зајму јавиле као зајмодавци, па је тако у име и за рачун 
окр. Шарића основао оф шор компаније „Lafino Trade LLC“, „Matenico 
LLC“, „Durabilli LLC“ и „Financial Angels LLC“, све са седиштем у Делаверу, 
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САД., сачињавао симуловане уговоре о међусобном преузимању ових оф 
шор компанија, који су служили као основ за трансферисање прљавог 
новца и преузимања власништва над предузећем „Муниципијум С“ Д.О.О. 
из Новог Београда, а такође користећи наведену форму уговора о 
субординираном зајму и посредством поменутих оф шор компанија, 
симулованих купопродаја различитих роба и симулованих позајмица, 
учествовао у конкретној реализацији пласирања прљавог новца окр. 
Шарића на територију Р Србије и преко рачуна тих оф-шор компанија 
вршио одговарајуће новчане трансфере на њихове нерезидентне рачуне 
у Бечу, Београду и Подгорици и на рачуне предузећа „Mat Company“ из 
Пљеваља, „Maestraltours“ из Будве, ТХУ Палић АД из Суботице и 
„Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, која су у стварном 
власништву окр. Дарка Шарића, уводећи тако прљав новац преко 
поменутих предузећа из Делавера и Републике Црне Горе у платни 
промет  Републике Србије, након чега је тај новац даље трансферисан и 
употребљен за куповину предузећа УТП „Путник“ А.Д. из Новог Сада и 
„Војводина“ А.Д из Новог Сада, посредством Конзорцијума правних лица 
– предузећа АД ТХУ „Палић“ из Суботице и „Maestraltours“ Д.О.О. из 
Будве, као и за преузимање предузећа „Митросрем“ А.Д. из Сремске 
Митровице, посредством предузећа „Lafino trade llc“ „Муниципијум С“ 
Д.О.О. из Новог Београда, „DTM Relations“ из Београда „Mat Company“ из 
Пљеваља и „Нови Тамиш“ Д.О.О. из Панчева, као и за даље 
финансирање пословања наведених преузетих предузећа,  

 
окр. Небојша Јестровић, у својству сувласника Муниципијум С 

доо Београд и директора у периоду од 21.07.2005. године до 18.03.2009. 
године и од 26.10.2009. године до 05.01.2010. године, као и председника 
управног одбора ТХУ Палић АД из Суботице, поступајући по налозима 
окр. Шарића формално управљао овим предузећима, а преко подређених 
сарадника фактички управљао свим предузећима која су била под 
контролом окр. Шарић, користећи ова предузећа и у циљу добијања 
кредита и мешања легалног са прљавим новцем ради даљег прикривања 
незаконитог порекла новца и пласмана прљавог новца окр. Шарића у 
преузимање предузећа на територији Србије, давао инструкције другим 
припадницима организоване криминалне групе да приказују привидни 
економски интерес у вршењу појединих трансакција  путем симулованих 
девизних депозита у банкама различитих физичких лица у износима 
мањим од 15.000.оо евра, како би се избегла обавеза пријављивања 
Управи за спречавање прања новца, те путем симулованих позајмица, 
симулованих уговора о „субординираном зајму“ и симулованих 
купопродаја различитих роба између предузећа под контролом и у 
власништву окр. Дарка Шарића, све ради прикривања стварног циља 
ових правних послова – пласмана прљавог новца, па је тако по налогу 
окр. Дарка Шарића, као овлашћени представник Конзорицијума правних 
лица – АД ТХУ „Палић“ из Суботице и „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве, са 
Агенцијом за приватизацију Р. Србије потписао уговоре о куповини 
друштвеног капитала УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад и ХТДП „Војводина“ 
Нови Сад, као правног основа за преузимање капитала тих предузећа од 
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стране ове организоване криминалне групе, те је у договору са окр. 
Предрагом Милосављевићем, окр. Андријом Крловићем, Јовицом 
Лончаром, директором предузећа „Mat Company“ из Пљеваља, чији је 
стварни власник окр. Дарко Шарић и Блажом Дедићем, формалним 
оснивачем и директором предузећа „Мaestraltours“ Д.О.О. из Будве, чији 
је такође стварни власник окр. Дарко Шарић, организовао трансфере 
прљавог новца ове криминалне групе у вишемилионским девизним 
износима, преко рачуна предузећа са седиштем у Црној Гори на рачун 
предузећа АД ТХУ „Палић“ Суботица, ради учешћа на аукцијама за 
куповину наведених новосадских предузећа, полагања обавезног 
депозита, исплате уговорених купопродајних цена и инвестиција у 
поменута предузећа, а такође је као овлашћени представник предузећа 
„Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, по налогу окр. Дарка 
Шарића, прљав новац у готовини, као и на основу симулованих правних 
послова – уговора о позајмицама и уговора о куповини меркантилног 
кукуруза, које фалсификоване службене исправе је и сам сачињавао, са 
рачуна предузећа „Муниципијум С“ доо преносио на рачун предузећа 
„Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица и „Станагро инвест“ Нови Сад, као 
исплату дела купопродајне цене тог предузећа њиховом власнику окр. 
Зорану Ћопићу, а за рачун окр. Дарка Шарића, кога је редовно 
обавештавао о реализовању његових налога за улагање прљавог новца,  

 
 
окр. Маринко Вучетић је, као одговорно лице - директор 

предузећа АД ТХУ „Палић“ из Суботице формално управљао овим 
предузећем, за рачун ове организоване криминалне групе, по налозима 
окр. Дарка Шарића, које су му преносили окр. Небојша Јестровић, као 
председник Управног одбора поменутог предузећа и окр. Андрија 
Крловић, у „Металс банку“ А.Д. Нови Сад полагао у готовини прљав 
новац, лажно га приказавши кроз документацију, као девизне депозите 
више физичких лица, које је проналазио и за то ангажовао, а у циљу 
обезбеђења издавања потребних банкарских гаранција у поступку 
приватизације предузећа УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад, ХТДП „Војводина“ 
Нови Сад и „Липа“ А.Д. из Новог Пазара и куповине предузећа 
„Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица,  

 
окр. Андрија Крловић, као оснивач и директор предузећа „Нови 

Тамиш“ Д.О.О. из Панчева, по налогу окр. Дарка Шарића,  прљав новац 
уплатио као повећање свог оснивачког капитала у овом предузећу и тај 
новац одмах употребио за пословање предузећа под контролом окр. 
Шарића - „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, а такође је, по налогу 
окр. Дарка Шарића, у име предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О. као купца, 
директору предузећа „АМЦ Звезда“ из Панчева прљавим новцем 
готовински исплатио на руке део уговорене цене за парцелу у 
власништву тог предузећа, новац који је лично стекао својим учешћем у 
овој организованој криминалној групи сукцесивно уплатио на рачун „ОТП 
банке Србија“ А.Д. Нови Сад, те по налогу окр. Дарка Шарића, у својству 
његовог адвоката – пуномоћника, заједно са окривљенима Јестровићем и 
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Милосављевићем, проналазио погодан начин за преузимање предузећа 
на територији Р. Србије прљавим новцем, осмишљавајући правну форму 
- симулованих девизних депозита различитих физичких лица  који су 
полагани у „Металс банку“ у износима мањим од 15.000.оо евра, како би 
се избегла обавеза пријављивања Управи за спречавање прања новца, 
симулованих уговора о позајмицама и тзв. „субординираних зајмова“, 
симулованих уговора о купопродаји између предузећа под контролом и у 
власништву окр. Дарка Шарића, који су служили као основ за улагање 
прљавог новца у легалне токове, те се по куповини тих предузећа 
легитимисао у њима као одговорно лице – председник Управног одбора 
А.Д. „Митросрем“, а фактички био представник окр. Дарка Шарића, као 
власника, кога је редовно обавештавао о пословању овог предузећа и 
реализовању његових одлука о улагању прљавог новца,  

 
 
окр. Зоран Ћопић, као власник и одговорно лице у предузећу 

„Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, примио прљав новац и ставио 
га у легалне токове знајући да се ради о незаконито стеченом новцу ове 
организоване криминалне групе, а на основу симулованих правних 
послова купопродаје робе и позајмица, преносом и уплатом средстава са 
рачуна предузећа под контролом окр. Шарић Дарка, на рачун његових 
предузећа, као и готовинским исплатама њему лично, а на име исплате 
купопродајне цене за предузеће „Митросрем“ А.Д, , па су тако: 

 
 

1) почетком 2009. године, окр. Радован Штрбац, сазнавши да 
Миле Јерковић из Карађорђева и његова породица имају у свом 
власништву више предузећа на територији Војводине, која су купили у 
процесу приватизације, те да имају намеру да нека од тих предузећа 
продају, о томе обавестио окр. Дарка Шарића и потом, по Шарићевом 
налогу, пренео Јерковићу да је окр. Дарко Шарић заинтересован да купи 
Јерковићево предузеће „Бачка“ из Сивца, заједно са припадајућих 
3.700 хектара обрадивог земљишта, за износ од 18.000.000 до 21.000.000 
евра, при чему је Јерковићу представио окр. Дарка Шарића као успешног 
бизнисмена, који се бави искључиво легалним пословима, након чега је 
организовао и сусрет окр. Дарка Шарића и Милета Јерковића у 
породичној кући окр. Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу 
„Татарско брдо“, где су се окр. Дарко Шарић и Јерковић договорили да 
окр. Шарић купи поменуто Јерковићево предузеће за износ од 21.000.000 
евра, с тим да део тог износа исплати Јерковићу у готовини, а преостали 
део тако што би исплатио дуговања предузећа „Бачка“ из Сивца и 
осталих Јерковићевих предузећа према повериоцима, али до куповине 
наведеног предузећа није дошло, јер је окр. Дарко Шарић одустао од 
постигнутог договора и накнадно, преко окр. Радована Штрпца, Милету 
Јерковићу за то предузеће понудио износ од 12.500.000 евра, на коју 
понуду Јерковић није пристао; 
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2) почетком 2009. године окр. Радован Штрбац саопштио Милету 
Јерковићу да је окр. Дарко Шарић заинтересован за куповину 
Јерковићевог предузећа „Млади борац“ из Сонте и тим поводом 
организовао сусрет окр. Дарка Шарића и Милета Јерковића у породичној 
кући окр. Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, 
где су се окр. Дарко Шарић и Миле Јерковић договорили да се Јерковићу 
за наведено предузеће исплати износ од 1.100.000 евра, али како је 
потом дошло до раскида уговора о купопродаји наведеног предузећа, 
закљученог између Милета Јерковића и Агенције за приватизацију Р. 
Србије, окр. Дарко Шарић и Јерковић су се након тога договорили да 
окр. Дарко Шарић Милету Јерковићу исплати Јерковићева улагања у 
наведено предузеће у износу од 700.000 евра, али му је, уместо тог 
износа, преко окр. Радована Штрпца, исплатио у готовини само део тог 
износа од 300.000 евра, након чега је окр. Радован Штрбац, по налогу 
окр. Дарка Шарића дана 02.07.2009. године закључио уговор о закупу 
овог предузећа, фактички преузео руковођење наведеним предузећем и 
за рачун окр. Дарка Шарића, а у своје име, од Министарства 
Пољопривредне, без претходно спроведеног поступка јавног оглашавања 
закупио државно пољопривредно земљиште у површини од 1252 
хектара, а чију закупнину од 6.361.668 динара ( 77.444 еура ) је платило 
за њега предузеће Муниципијум С доо из Београда, те је по преузимању 
управљања, у текуће пословање овог предузећа уложио 24.205.292 
динара у готовини прљавог новца добијеног од окривљеног Дарка 
Шарића; 
 

3) у фебруару 2009. године окр. Радован Штрбац саопштио Милету 
Јерковићу да је окр. Дарко Шарић заинтересован за куповину 
Јерковићевог предузећа „Јединство“ из Гајдобре, које је власник 495 
хектара обрадивог земљишта и закупац још 700 хектара државног 
пољопривредног земљишта, те је потом организовао сусрет окр. Дарка 
Шарића и Милета Јерковића у породичној кући окр. Дарка Шарића у 
Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су окр. Дарко Шарић 
и Миле Јерковић постигли договор да купопродајна цена за наведено 
предузеће буде 1.155.000 евра, те да се она исплати Милету Јерковићу 
тако што ће окр. Дарко Шарић, уместо Милета Јерковића, исплатити 
Агенцији за приватизацију доспелу рату за куповину тог предузећа у 
износу од 455.000 евра, а да се преостали део у износу од 700.000 евра 
исплати Јерковићу на руке у готовини, док би се као купац пред 
Агенцијом за приватизацију легитимисао окр. Штрбац, па је, након тог 
договора,  
 

- дана 27.02.2009. године окр. Стевица Костић, по налогу окр. 
Дарка Шарића, од Шарића преузео износ од 455.000 евра у готовини, 
апоенске структуре – 160 новачаница од по 500 евра, 240 новчаница од 
по 100 евра, 621 новачница од по 50 евра, 13.983 новчанице од по 20 
евра, 3.398 новчаница од по 10 евра и 262 новчанице од по 5 евра, и 
однео га окр. Радовану Штрпцу у његов стан, у Новом Саду, у ул. 
Стражиловска бр 33, те је окр. Радован Штрбац истог дана тај девизни 
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износ однео у две путне торбе у пословницу „НЛБ“ банке у Новом Саду, 
где је тај девизни износ конвертовао у динаре и потом динарску 
противвредност тог девизног износа у висини од 42.075.900,00 динара 
уплатио на свој текући рачун у наведеној банци, те одмах дао налог да 
се тај динарски износ с његовог рачуна пренесе на рачун Милорада 
Савића, формалног председника Конзорицијума физичких лица, који је 
купио предузеће „Јединство“ из Гајдобре у процесу приватизације, чији 
члан и искључиви финансијер је био Миле Јерковић, након чега је 
Милорад Савић поменути динарски износ, истог дана са свог рачуна 
пренео на рачун Агенције за приватизацију, 
 

- дана 19.05.2009. године и 06.06.2009. године окр. Радован 
Штрбац, у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду, у ул. 
Стражиловска бр. 33, по налогу окр. Дарка Шарића, Милету Јерковићу, 
на име преосталог дела купопродајне цене за поменуто предузеће, 
исплатио на руке износе од 25.000 евра, 180.000 евра и 150.000 евра у 
готовом новцу, о чему су сачињене и одговарајуће потврде, које су 
потписали окр. Радован Штрбац и Миле Јерковић, и то сваки пут на 
начин да је окр. Стевица Костић, од окр. Дарка Шарића, у породичној 
кући окр. Шарића, у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“ 
преузимао поменуте девизне износе, увек у ситним апоенима од по 20 и 
50 евра и наведене износе у торби односио у стан окр. Радована Штрпца, 
у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те би по договореном доласку 
Милета Јерковића у адвокатску канцеларију окр. Радована Штрпца, ради 
преузимања новца, окр. Дубравка Штрбац одлазила у њихов стан у истој 
згради или у банку у којој су имали отворен други сеф и одатле у 
наведену адвокатску канцеларију доносила у торби поменуте девизне 
износе и предавала их окр. Радовану Штрпцу, који би потом те девизне 
износе предавао Милету Јерковићу, уз потврде које су обојица 
потписали,  
 

док преостали део договорене купопродајне цене окр. Дарко 
Шарић није исплатио Милету Јерковићу, али је, и поред тога, већ након 
исплате динарске противвредности износа од 455.000 евра Агенцији за 
приватизацију, Милорад Савић, у име Конзорцијуима, у договору са 
Милетом Јерковићем и уз сагласност Агенције за приватизацију, 
предузеће „Јединство“ из Гајдобре уговором уступио окр. Радовану 
Штрпцу, који је, по налогу окр. Дарка Шарића, наставио да Агенцији за 
приватизацију Р. Србије ислаћује доспеле износе уговорених рата 
купопродајне цене за поменуто предузеће новцем који му је окр. Дарко 
Шарић слао преко окр. Стевице Костића, па је у току 2009. године, окр. 
Стевица Костић, по налозима окр. Дарка Шарића, у његовој породичној 
кући у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, преузимао девизне 
износе у готовини и у торби их односио у стан окр. Радована Штрпца у 
Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те је потом окр. Дубравка 
Штрбац те девизне износе односила у оближње мењачнице, где их је 
конвертовала у динаре и динарске противвредности тих девизних износа 
предавала окр. Радовану Штрпцу, који је потом, по налозима окр. Дарка 
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Шарића, тај новац у готовом искористио за исплате преосталих рата 
уговорене купопродајне цене за предузеће „Јединство“ А.Д. из Гајдобре 
Агенцији за приватизацију Р. Србије, дана 03.07.2009. године на рачун 
Агенције за приватизацију, са свог рачуна, уплатио износ од 
32.674.250,00 динара, дана 17.08.2009. године износ од 7.159.632,00 
динара, а дана 01.09.2009. године износ од 13.940.070,00 динара, а део 
од 58.802.558 динара у готовини уложио у предузеће „Јединство“ из 
Гајдобре, које је претходно, на описани начин, стављено под контролу 
окр. Дарка Шарића, и то за текуће пословање - исплату зарада 
радницима предузећа, те куповину горива за пољопривредне машине и 
другог репроматеријала за то предузеће и то за период од 03.03.2009. 
године до 13.01.2010. године, да би по налогу окр. Дарка Шарића, а по 
стручном упутству добијеном од окр. Милосављевића, дана 11.01.2010. 
године као формални власник донео одлуку да се закључи уговор о 
субординираном зајму са предузећем Маестралтурс из Будве на основу 
које службене исправе са неистинитим садрзајем је омогућио пренос 
347.375 еура прљавог новца у платни промет Републике Србије; 
      

4) По налогу окр. Дарка Шарића који је одлучио да купи 
предузећа УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад и ХТДП „Војводина“ Нови 
Сад, с тим да се он прикрије као стварни купац, у току 2009. године 
окривљени Предраг Милосављевић, Небојша Јестровић, Андрија 
Крловић и Маринко Вучетић, осмислили и реализовали улагање 
„прљавог новца“ ове организоване криминалне групе у куповину 
друштвеног капитала поменутих новосадских предузећа и у 
финансирање њиховог пословања, и то једним делом уплатама 
посредством предузећа „Mat Company“ из Пљеваља, „Maestraltours“ 
Д.О.О. из Будве и АД ТХУ „Палић“ из Суботице, у власништву и под 
контролом окр. Дарка Шарића, а другим делом полагањем  тог 
„прљавог новца“ у готовини у виду наводних девизних депозита више 
физичких лица, као средства обезбеђења за добијање неопходних 
банкарских гаранција у поступку приватизације поменута два новосадска 
предузећа, све у циљу превођења тог незаконито стеченог новца у 
легалне токове и прикривања његовог стварног порекла, па је у складу 
са постигнутим договором, ради обезбеђења правног основа за та 
улагања „прљавог новца“ у наведена новосадска предузећа, окр. 
Небојша Јестровић, као председник Управног одбора АД ТХУ „Палић“, са 
оснивачем и директором предузећа „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве 
Блажом Дедићем формирао Конзорцијум та два правна лица, ради 
учешћа на аукцијским продајама друштвеног капитала поменутих 
новосадских предузећа и као овлашћени представник тог Конзорцијума, 
са Агенцијом за приватизацију закључио уговоре о аукцијској продаји 
друштвеног капитала УТП „Путник“ и ХТДП „Војводина“ од 24.02.2009. 
године и 10.03.2009. године, док је окр. Маринко Вучетић, као директор 
АД ТХУ „Палић“ - носиоца поменутог Конзорцијума, са Металс банком“ 
А.Д. Нови Сад закључио уговоре о банкарским гаранцијама бр. 81/09 од 
12.02.2009. године, бр. 95/09 од 25.02.2009. године, бр. 117/09 од 
23.03.2009. године и бр. 134/09 од 03.04.2009. године, који су послужили 
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као основ за издавање гаранција те банке за учешће поменутог 
Конзорцијума на аукцијским продајама УТП „Путник“ и ХТДП „Војводина“ 
и за извршења уговорне обавезе инвестирања у та новосадска предузећа 
од стране купца њиховог друштвеног капитала – поменутог 
Конзорцијума, те је у „Металс банку“ А.Д. Нови Сад, по налогу окр. 
Небојше Јестровића, положио укупан девизни износ од 403.400,00 евра у 
готовини, лажно га приказавши кроз фалсификовану документацију као 
наводне девизне депозите 28 физичких лица мањих од 15.000,00 евра, 
како би се избегла обавеза пријаве Управи за спречавање прања новца 
који би били средствo обезбеђења поменутих гаранција „Металс банке“ 
А.Д, а по инструкцијама окривљених Предрага Милосављевића, Небојше 
Јестровића и Андрије Крловића, да би се прикрио окр. Дарко Шарић, као 
стварни купац капитала наведених новосадских предузећа, други део 
новца ове организоване криминалне групе је  делом трансферисан са 
рачуна предузећа „Mat Company“ на рачун предузећа „Maestraltours“ у 
износу од 3.750.000,оо еура симулованим уговором о зајму, а делом у 
износу од најмање 700.000 евра у готовини, од стране окр. Шарић Дарка, 
преко Горана Соковића, на руке предат Блажи Дедићу, који га је дана 
04.03.2009. године уплатио на рачун предузећа „Maestraltours“ из Будве, 
као повећање свог оснивачког улога, те је Блажо Дедић, с рачуна тог 
предузећа, на девизни рачун АД ТХУ „Палић“ у „Металс банци“ А.Д. 
уплатио укупан девизни износ од 4.208.704,00 евра, и то дана 
12.02.2009. године износ од 1.110.000,00 евра, дана 25.02.2009. године 
износ од 730.000,00 евра, дана 06.03.2009. године износ од 715.000,00 
евра, дана 29.05.2009. године износ од 1.000.000,00 евра и дана 
29.12.2009. године износ од 653.704,00 евра, а на основу симулованог 
правног посла – уговора о финансијском кредиту у износу од 
4.000.000,00 евра бр. 01/2009 од 18.05.2009. године, закљученог између 
предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, као кредитора и предузећа АД ТХУ 
„Палић“, као корисника кредита, а такође је с рачуна свог предузећа 
„Maestraltours“ Д.О.О, на девизни рачун субјекта приватизације 
предузећа  „Путник“ А.Д. Нови Сад у „Металс банци“ А.Д. уплатио укупан 
девизни износ од 973.127,00 евра, и то дана 09.10.2009. године износ од 
297.500,00 евра дана 24.12.2009. године износ од 268.000,00 евра и дана 
29.12.2009. године износ од 407.627,00 евра, а на основу фиктивних 
правних послова - наводног уговора о финансијском кредиту у износу од 
297.500,00 евра бр. 01/2009 од 02.10.2009. године, закљученог између 
предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, као кредитора и предузећа „Путник“ 
А.Д. Нови Сад, као корисника кредита и наводног уговора о зајму у 
износу од 684.000,00 евра бр. 1523/2009 од 17.12.2009. године, 
закљученог између предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, као зајмодавца и 
предузећа „Путник“ А.Д. Нови Сад, као зајмопримца, па су с тих рачуна 
предузећа АД ТХУ „Палић“ и „Путник“ А.Д. Нови Сад овим „прљавим 
новцем“ уплаћеним од стране предузећа „Maestraltours“ вршене исплате 
купопродајних цена поменутих новосадских предузећа и инвестиционих 
улагања у та предузећа, у складу са закљученим уговорима о аукцијским 
продајама, те је на овај начин Агенцији за приватизацију дана 
23.02.2009. године исплаћена у целости уговорена купопродајна цена за 
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предузеће УТП „Путник“ у износу од 203.355.000,00 динара и као 
инвестиционо улагање у то предузеће, по основу закљученог уговора о 
извођењу грађевинско-занатских радова на адаптацији и реконструкцији 
хотела „Путник“ у Новом Саду бр. 83/09 од 29.04.2009. године, извођачу 
радова предузећу „METRICO“ Д.О.О. из Београда, износ од 
248.285.819,00 динара, а такође је на исти начин Агенцији за 
приватизацију до сада исплаћено 60.544.000 динара као део уговорене 
купопродајне цене у износу од 136.000.000,00 динара за предузеће ХТДП 
„Војводина“, као и инвестициона улагања у то предузеће у укупном 
износу 30.000.000 динара; 
 
 

5) Крајем 2008. године окр. Ћопић Зоран, као власник предузећа 
Митросрем ад Сремска Митровица, постигао договор са окр. Шарић 
Дарком да му прода ово предузеће, да се купопродајна цена исплаћује 
преко рачуна различитих предузећа – Муниципијум С из Београда, Mat 
company из Пљеваља, Mateniko LLC из Делавера САД, Lafino Trade LLC из 
Делавера САД, у власништву и под контролом окр. Шарић Дарка а на 
рачуне различитих предузећа окр. Ћопића, а како би се прикрило да је 
окр. Шарић Дарко купац, па је знајући да новац потиче из кривичних 
дела ове органиховане криминалне групе, у периоду од 22.12.2008. 
године па до септембра месеца 2009. године, на основу симулованих 
правних послова, сачињавањем фалсификованих службених исправа – 
уговора о куповини 8.417.508 кг меркантилног кукуруза закљученог 
између предузећа Муниципијум С и Митросрем ад од 30.06.2009. године 
и уговора о позајмицама између ових предузећа, уговора о позајмицама 
између предузећа Муниципијум С и предузећа Станагро инвест из Новог 
Сада, уговора о купопродаји семенског кукуруза закљученог између оф 
шор компаније Lafino Trade LLC из Delaware, САД и предузећа Agrocoop 
из Бања Луке, такозваних уговора о субординираном зајму између 
предузећа Mat company из Пљеваља и DTM Relations из Београда, те оф 
шор компаније Mateniko LLC и Agrocoop Бања Лука, а суштински 
купопродајних уговора, као и готовинским исплатама на руке 
повериоцима предузећа Митросрем ад – Јерковић Милу и то дана 
15.04.2009. године износа од 100.000 евра, дана 25.04.2009. године 
износа од 50.000 евра, дана 13.06.2009. године износа од 100.000 евра и 
дана 16.06.2009. године износа од 212.000 евра, те самом окр. Ћопић 
Зорану износа од 50.000 евра које му је дана 27.02.2009. године у 
Београду, по одобрењу окр. Шарић Дарка, на руке предао окр. 
Јестровић, примио новац ове организоване криминалне групе и тако 
омогућио његово стављање у легалне токове, а који модус прикривене 
купопродаје предузећа Митросрем и прања новца су по налогу окр. 
Шарић Дарка осмислили, дали правну форму и реализовали окр. 
Јестровић Небојша, окр. Милосављевић Предраг и окр. Крловић Андрија, 
договарајући се са окр. Ћопићем који ће конкретно фиктиван правни 
посао да закључе, када ће и колики износ новца да му се исплати, на 
које правно лице и о тачној диспозицији плаћања, исплатили 
купопродајну цену за предузеће Митросрем и то тако што је  дана 
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22.12.2008. године са рачуна оф шор компаније Lafino trade LLC у 
Рајфајзенланд банк у Бечу, а који налог за плаћање је овој банци послао 
окр. Милосављевић Предраг са своје e-mail адресе, на рачун предузећа 
окр. Ћопића Agrocoop Бања Лука уплаћено 2.000.006,60 еура, 06.05. и 
27.05.2009. године са рачуна Mat company на рачун предузећа Станагро 
инвест у Металс банци пренето 2.200.420 еура, августа месеца са рачуна 
Матенико ЛЛЦ на рачун Конект гроуп Ердевик пренето 600.000 еура а 
одатле на рачун Митросрема ад износ од 20.000.000 динара, дана 
05.06.2009. године са рачуна Матенико ЛЛЦ на рачун Агрокооп Бања 
Лука износ од 1.000.000 еура, дана 24.09.2009. године са рачуна Мат 
компани на рачун ДТМ Релатионс у Металс банци износ од 1.000.000 
еура, дана 25.09.2009. године са рачуна Мат компани на рачун ДТМ 
Релатионс у Металс банци износ од 1.000.000 еура, у периоду од 
07.02.2009. године до 16.07.2009. године са рачуна предузећа 
Муниципијум С на рачуне предузећа Митросрем и Станагро инвест 
укупно 201.355.444,25 динара, а све на име исплате купопродајне цене 
за предузеће „Митросрем“ А.Д, док су за измирење обавезе 
инвестиционог улагања у ово предузеће, према Агенцији за 
приватизацију, дана 06.08.2009. године окр. Вучетић по телефонском 
уптуству окр. Крловића искористио исте девизне депозите 21 физичког 
лица мањих од 15.000,00 евра, како би се избегла обавеза пријављивања 
Управи за спречавање прања новца, који су претходно већ искоришћени 
као средство обезбеђења за издавање гаранције „Металс банке“ А.Д. 
Нови Сад бр. 117/09 од 23.03.2009. године, по захтеву носиоца 
Конзорцијум предузећа АД ТХУ „Палић“ из Суботице, у односу на субјект 
приватизације предузеће УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад,  
 

6) крајем 2008. године и у првој половини 2009. године, у 
Београду и Панчеву, окр. Андрија Крловић „прљав новац“ ове 
организоване криминалне групе, по налогу организатора – окр. Дарка 
Шарића, као стварног власника предузећа „Митросрем“ А.Д. Сремска 
Митровица, уложио у текуће пословање тог предузећа, а посредством 
предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О. из Панчева, чији је тада био директор и 
суоснивач, тако што је 30.12.2008. само дан по полагању на свој лични 
рачун готовог новца износ од 505.000 еура „прљавог новца“  променио у 
динаре и на један од рачуна тог панчевачког предузећа у „Findomestic 
banci“ А.Д. Београд бр. 240-0629472101550-37 положио његову 
противвредност од 44.411.164,00 динара наводећи као основ уплате 
повећања оснивачког капитала, па је затим тим новцем од „Азотаре“ из 
Суботице, за потребе предузећа „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице 
купио 1.202 тоне минералног ђубрива марке NPK 15:15:15, а по уговору о 
продаји бр. 1534 од 28.12.2008. године, закљученом између предузећа 
„Нови Тамиш“ Д.О.О, као продавца и предузећа „Митросрем“ А.Д, као 
купца, те је наведеним новцем од предузећа „Лихварчек“ из Новог Сада, 
за потребе предузећа „Митросрем“ А.Д. купио и 799,68 тона 
меркантилног кукуруза JUS квалитета, а по уговору о продаји бр. 1535 од 
19.01.2009. године, закљученом између предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О, 
као продавца и предузећа „Митросрем“ А.Д, као купца, па иако су 
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наведено минерално ђубриво и меркантилни кукуруз уредно плаћени 
добављачима и испоручени предузећу „Митросрем“ А.Д, од тог 
предузећа, супротно свакој пословној логици, није тражио исплату 
уговорене купопродајне цене предузећу „Нови Тамиш“ Д.О.О, а ово из 
разлога што се заправо радило о прикривеном улагању окр. Дарка 
Шарића у његово предузеће „Митросрем“ А.Д,   
     

7) дана 15.04.2009. године, 25.04.2009. године, 13.06.2009. године 
и 16.06.2009. године, након што је претходно окр. Дарко Шарић, од окр. 
Зорана Ћопића преузео управљање предузећем „Митросрем“ А.Д. из 
Сремске Митровице и фактички постао власник тог предузећа, окр. 
Радован Штрбац у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду, у ул. 
Стражиловска бр. 33, по налогу окр. Дарка Шарића, Милету Јерковићу 
исплатио девизне износе од 100.000 евра, 50.000 евра, 100.000 евра и 
212.000 евра у готовом новцу, а на име враћања дугова предузећа 
„Митросрем“ А.Д. према предузећу „Вишња продукт“ Д.О.О. из Новог 
Сада, власништво Милета Јерковића, и то тако што би окр. Стевица 
Костић, по налогу окр. Дарка Шарића, у породичној кући окр. Дарка 
Шарића, у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, преузимао 
поменуте девизне износе у ситним апоенима од по 20 и 50 евра и у торби 
их односио у стан окр. Радована Штрпца, у Новом Саду, у ул. 
Стражиловска бр. 33, те би, по договореном доласку Милета Јерковића у 
адвокатску канцеларију окр. Радована Штрпца на истој адреси, окр. 
Дубравка Штрбац одлазила у њихов стан или у оближњу банку где су 
имали отворен други сеф и одатле у поменуту адвокатску канцеларију 
доносила наведене девизне износе, које је потом окр. Радован Штрбац 
предавао Милету Јерковићу, о чему су сачинили одговарајуће потврде, 
које су потписали окр. Радован Штрбац и Миле Јерковић; 
 

 
8) У току 2009. године, у Новом Саду, окр. Маринко Вучетић, 

поступајући по налогу једног од организатора поменуте организоване 
криминалне групе - окр. Дарка Шарића, који му је пренео окр. 
Небојша Јестровић, тадашњи председник Управног одбора предузећа 
А.Д. ТХУ „Палић“ из Суботице, као одговорно лице – директор предузећа 
А.Д. ТХУ „Палић“ из Суботице, у име тог предузећа,  као носиоца 
Конзорцијума правних лица, који je пријавио своје учешће на аукцији за 
продају 69,23 % укупног капитала предузећа „Липа“ А.Д. из Новог 
Пазара, у „Металс банци“ А.Д. у Новом Саду, најпре положио девизни 
износ од 200.000,00 евра у готовом новцу, који је поменута организована 
криминална група претходно прибавила неовлашћеном трговином 
опојном дрогом кокаином, лажно приказавши путем фалсификоване 
банкарске документације, а у циљу избегавања контроле надлежних 
државних органа, да је тај девизни новац, али у мањим износима до 
15.000,00 евра, положило 14 других физичких лица, и то као средство 
обезбеђења банкарске гаранције „Металс банке“ А.Д. бр. 151/09 од 
15.04.2009. године на износ од 68.687.000,00 динара, издате за рачун 
предузећа А.Д. ТХУ „Палић“ у сврху учешћа тог предузећа на аукцији за 
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продају 69,23 % капитала  новопазарског предузећа „Липа“ А.Д, 
преводећи тиме тај незаконито стечен новац у легалне токове, након 
чега је, пошто Конзорцијум правних лица, чији је носилац било 
предузеће А.Д. ТХУ „Палић“, није победио на поменутој аукцији и пошто 
је обавестио „Металс банку“ А.Д. да враћа банкарску гаранцију бр. 
151/09 и да је неће користити, у тој банци, посредством поменутих 14 
физичких лица, подигао наведени девизни износ од 200.000,00 евра и тај 
новац, као привидно легалан, приказао кроз документацију као повраћај 
девизних депозита физичким лицима који су их наводно положили у 
„Металс банци“ А.Д, као средство обезбеђења банкарске гаранције бр. 
151/09 од 15.04.2009. године, 

 
9) Дана 18.09.2008. године, у Панчеву, по налогу окр. Дарка 

Шарића, окр. Андрија Крловић и окр. Јестровић Небојша у име 
предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О из Београда,  Мирољубу Пријовићу, 
директору и једном од основача предузећа „АМЦ Звезда“ А.Д. из 
Панчева исплатили на руке прљав новац у готовин у износу од 
220.000,оо евра, а као део уговорене купопродајне цене за магацински 
простор, који се налази у Панчеву, у ул. Стевана Шупљикца бр. 88 и 
право коришћења пратеће катастарске парцеле бр. 1976/4 КО Панчево, 
површине 1 ха 98 а 51 м2, по уговору о купопродаји непокретности 
закљученом између предузећа „АМЦ Звезда“ А.Д. из Панчева, као 
продавца и предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О, као купца, овереном у 
Општинском суду у Панчеву, под Ов бр. 20372/2008, тако што је 
наведени девизни износ окр. Крловић преузео од окр. Небојше 
Јестровића, тадашњег директора и формалног сувласника предузећа 
„Муниципијум С“ Д.О.О. и предао га лично Мирољубу Пријовићу о чему 
су сачинили одговарајућу признаницу и својеручно је потписали,  

 
10) Почетком 2008. године, у Београду, окр. Андрија Крловић 

са „OTP bankom Srbija“ А.Д. Нови Сад, као продавцем и власником стана 
бр. 1, на првом спрату стамбене зграде у ул. Проте Матеје бр. 66, 
у Београду, постигао договор да тај стан купи за цену од 317.100,00 
евра, након чега је прљавим новцем, који је стекао учешћем у 
организованој криминалној групи окр. Дарка Шарића, на рачун наведене 
банке бр. 325-9500700000001-95, дана 21.03.2008. године, уплатио износ 
од 2.038.435,00 динара у готовини, а на име капаре за поменути стан, па 
је затим, на име преосталог дела купопродајне цене тог стана, у периоду 
од 08.04. до 08.09.2008. године, на исти рачун сукцесивно уплаћивао 
одређене динарске новчане износе у готовини, истог незаконитог 
порекла, водећи рачуна о томе да они никад не пређу износ од 15.000 
евра, изражено у тој страној валути, како би тиме избегао контролу ових 
новчаних трансакција од стране надлежних државних органа, те је на 
овај начин у поменутом периоду, на име преосталог дела купопродајне 
цене наведеног стана, у 19 наврата исплатио укупан износ од 
20.968.763,00 динара у готовини, исплативши тиме договорену 
купопродајну цену стана у целости,  
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- чиме су окривљени Радован Штрбац, Дубравка Штрбац, 
Стевица Костић, Андрија Крловић, Небојша Јестровић, Предраг 
Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић, свако понаособ 
извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних 
дела из чл. 346. ст. 5. КЗ-а,  продужено кривично дело прање 
новца из чл. 231. ст. 4. у вези ст. 2. и 1. КЗ-а у вези чл. 61. КЗ-а, 
док је окривљени Дарко Шарић  извршио продужено кривично 
дело прање новца из чл. 231. ст. 4. у вези ст. 2. и 1. КЗ-а у вези 
чл. 61. КЗ-а 

 
 

П Р Е Д Л А Ж Е М 
 
 

Да се пред тим судом закаже и одржи главни јавни претрес на који 
позвати: 
 
 1. Tужиоца за организовани криминал, 
 

2. окривљене Дарка Шарића, Небојшу Јестровића, Андрију 
Крловића, Предрага Милосављевића, Зорана Ћопића, Радована 
Штрпца, Маринка Вучетића, Дубравку Штрбац и Стевицу Костића  

 
3. Да се изведе доказ читањем транскрипата, СМС комуникације и 

преслушавањем аудио записа снимљених, пресретнутих и других 
разговора окривљених вођених:  
 

- дана 03.05.2009. године у 21:43 између Радована Штрпца и 
Милорада Савића који је користио број 0648624301, 

- дана 04.05.2009. године у 08:33 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 04.05.2009. године у 11:13 између Радована Штрпца и НН 
Милета који је користио број 063225323, 

- дана 04.05.2009. године у 12:35 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 38163503187, 

- дана 05.05.2009. године у 10:24 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 382698969769, 

- дана 05.05.2009. године у 13:44 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 06.05.2009. године у 19:57 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 07.05.2009. године у 11:01 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 11.05.2009. године у 21:41 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 12.05.2009. године у 09:38 између Радована Штрпца и 
Милорада Савића који је користио број 0648624301, 
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- транскрипт разговора обављеног дана 12.05.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића и НН Стеве, у трајању од 
04:44 минута 

- дана 12.05.2009. године у 09:46 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 12.05.2009. године у 13:49 између Радована Штрпца и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 12.05.2009. године у 18:02 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 12.05.2009. године у 18:13 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 38163503187, 

- дана 12.05.2009. године у 18:28 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 38163503187, 

- дана 12.05.2009. године у 22:23 између Радована Штрпца и Дарко 
Шарић који је користио број 0656767941, 

- дана 13.05.2009. године у 07:43 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.05.2009. године у 11:01 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 15.05.2009. године у 09:58 између Радована Штрпца и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 15.05.2009. године у 20:00 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 18.05.2009. године у 10:31 између Радована Штрпца и Жељка 
Киша који је користио број 0642179008, 

- дана 18.05.2009. године у 10:51 између Радована Штрпца и НН 
Сладек који је користио број 0214895200, 

- дана 18.05.2009. године у 15:41 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 18.05.2009. године у 17:42 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 18.05.2009. године у 20:03 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 18.05.2009. године у 22:09 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 18.05.2009. године у 22:31 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 19.05.2009. године у 11:06 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 19.05.2009. године у 08:20 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 19.05.2009. године у 11:12 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 19.05.2009. године у 12:15 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 19.05.2009. године у 13:03 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 
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- дана 19.05.2009. године у 19:44 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 19.05.2009. године у 22:33 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 20.05.2009. године у 08:51 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 20.05.2009. године у 10:28 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 20.05.2009. године у 15:27 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 20.05.2009. године у 21:42 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- транскрипт разговора обављеног дана 14.05.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића, 

- дана 21.05.2009. године у 14:09 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 21.05.2009. године у 18:38 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 21.05.2009. године у 09:42 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 21.05.2009. године у 12:27 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 21.05.2009. године у 18:26 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 24.05.2009. године у 12:57 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 25.05.2009. године у 10:44 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 26.05.2009. године у 20:20 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 27.05.2009. године у 08:13 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 28.05.2009. године у 20:37 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 28.05.2009. године у 20:17 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- дана 28.05.2009. године у 20:10 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 381656767941, 

- транскрипт разговора обављеног дана 21.05.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића и НН мушке особе, 

- транскрипт разговора обављеног дана 22.05.2009. године између 
Радована Штрпца, Милета Јерковића и Жељка Киша, 

- транскрипт разговора обављеног дана 13.06.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића у трајању од 22:27 мин, 

- транскрипт разговора обављеног дана 19.06.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића у трајању од 59:38 мин, 

- транскрипт разговора обављеног дана 22.06.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића у трајању од 83:16 мин, 
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- транскрипт разговора обављеног дана 22.06.2009. године између 
Радована Штрпца и Милета Јерковића у трајању од 239:28 мин, 

- дана 02.04.2009. године у 09:29 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 02.04.2009. године у 09:34 између Радована Штрпца и НН 
Дулета који је користио број 0631074465, 

- дана 21.04.2009. године у 10:09 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 30.04.2009. године у 10:30 између Радована Штрпца и НН 
Стеве који је користио број 0643932809, 

- дана 04.05.2009. године у 10:04 између Радована Штрпца и НН 
Стеве који је користио број 0643932809, 

- дана 04.05.2009. године у 10:36 између Радована Штрпца и НН 
Стеве који је користио број 0643932809, 

- дана 04.05.2009. године у 12:30 између Радована Штрпца и НН 
Стеве који је користио број 0643932809, 

- дана 04.05.2009. године у 15:08 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 05.05.2009. године у 15:24 између Радована Штрпца и НН 
Стеве који је користио број 0643932809, 

- дана 19.05.2009. године у 22:17 између Радована Штрпца и Шарић 
Дарка који је користио број 0656767941, 

- дана 20.05.2009. године у 10:20 између Радована Штрпца и Шарић 
Дарка који је користио број 0656767941, 

- дана 20.05.2009. године у 10:55 између Радована Штрпца и Шарић 
Дарка који је користио број 0656767941, 

- дана 20.05.2009. године у 15:03 између Радована Штрпца и Шарић 
Дарка који је користио број 0656767941, 

- дана 20.05.2009. године у 15:17 између Радована Штрпца и Шарић 
Дарка који је користио број 0656767941, 

- дана 22.05.2009. године у 18:42 између Радована Штрпца и Жељка 
Киша који је користио број 0642179008, 

- дана 22.05.2009. године у 19:56 између Радована Штрпца и Жељка 
Киша који је користио број 0642179008, 

- дана 24.06.2009. године у 18:02 између Радована Штрпца и НН 
Марјана који је користио број 0628666382, 

- дана 29.05.2009. године у 20:04 између Радована Штрпца и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 01.06.2009. године у 09:10 између Радована Штрпца и НН 
Самира који је користио број 063655037, 

- дана 01.06.2009. године у 09:13 између Радована Штрпца и Душка 
Раковића који је користио број 0638935121, 

- дана 02.06.2009. године у 14:13 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 02.06.2009. године у 14:20 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 04.06.2009. године у 20:03 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 
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- дана 04.06.2009. године у 21:46 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 04.06.2009. године у 21:49 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 04.06.2009. године у 22:06 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 04.06.2009. године у 22:13 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 05.06.2009. године у 10:02 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 05.06.2009. године у 13:05 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 05.06.2009. године у 20:49 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- СМС комуникација од дана 06.06.2009. године у 19:58, 20:00, 20:12 
и 21:02 између Радована Штрпца и Милета Јерковића који је 
користио број 0655522215, 

- дана 11.06.2009. године у 21:21 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 12.06.2009. године у 10:13 између Радована Штрпца и НН 
Самира који је користио број 063655037, 

- дана 13.06.2009. године у 08:19 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац која је користила број 0637113814, 

- дана 13.06.2009. године у 08:39 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.06.2009. године у 09:10 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.06.2009. године у 14:50 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.06.2009. године у 14:52 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 13.06.2009. године у 15:12 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.06.2009. године у 15:24 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.06.2009. године у 15:56 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац која је користила број 021455266, 

- дана 13.06.2009. године у 17:09 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 13.06.2009. године у 18:02 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 13.06.2009. године у 20:32 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 13.06.2009. године у 20:35 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 13.06.2009. године у 21:09 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 
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- дана 13.06.2009. године у 23:05 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 14.06.2009. године у 10:17 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 16.06.2009. године у 19:17 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 16.06.2009. године у 21:00 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 19.06.2009. године у 10:19 између Радована Штрпца и НН 
Елене која је користила број 0631074420, 

- дана 20.06.2009. године у 12:58 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 21.06.2009. године у 11:25 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 21.06.2009. године у 11:59 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 21.06.2009. године у 19:52 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 22.06.2009. године у 14:00 између Радована Штрпца и 
Стевице Костића који је користио број 0643932809, 

- дана 22.06.2009. године у 21:03 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 22.06.2009. године у 21:55 између Радована Штрпца и 
Стевице Костића  који је користио број 0643932809, 

- дана 22.06.2009. године у 22:09 између Радована Штрпца и Милета 
Јерковића који је користио број 0655522215, 

- дана 24.06.2009. године у 11:43 између Радована Штрпца и 
Стевице Костића који је користио број 0643932809, 

- дана 25.06.2009. године у 14:57 између Радована Штрпца и Зорана 
Ђекића који је користио број 0613125030, 

- дана 25.06.2009. године у 17:25 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 25.06.2009. године у 19:28 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 25.06.2009. године у 20:05 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 25.06.2009. године у 20:17 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 25.06.2009. године у 21:19 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 25.06.2009. године у 22:12 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0631336119, 

- дана 25.06.2009. године у 22:21 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0631336119, 

- дана 29.06.2009. године у 13:40 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 29.06.2009. године у 14:56 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 
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- дана 01.07.2009. године у 11:55 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 02.07.2009. године у 14:15 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 02.07.2009. године у 14:20 између Радована Штрпца и 
Данијеле Шарић која је користила број 0112272611, 

- дана 02.07.2009. године у 21:05 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 02.07.2009. године у 21:12 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 03.07.2009. године у 08:18 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 03.07.2009. године у 22:37 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 03.07.2009. године у 22:40 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 04.07.2009. године у 09:29 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 04.07.2009. године у 10:55 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0631336119, 

- дана 05.07.2009. године у 12:13 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 01.08.2009. године у 09:24 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 06.08.2009. године у 07:54 између Радована Штрпца и НН 
Марка који је користио број 0637064636, 

- дана 07.08.2009. године у 08:40 између Радована Штрпца и Жељка 
Киша који је користио број 0642179008, 

- дана 07.08.2009. године у 09:09 између Радована Штрпца и Жељка 
Киша који је користио број 0642179008, 

- дана 07.08.2009. године у 09:18 између Радована Штрпца и Жељка 
Киша који је користио број 0642179008, 

- дана 07.08.2009. године у 09:24 између Радована Штрпца и НН 
особе који је користио број 063501355, 

- дана 07.08.2009. године у 09:27 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 07.08.2009. године у 09:30 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 021455266, 

- дана 10.08.2009. године у 11:01 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 13.08.2009. године у 10:56 између Радована Штрпца и НН 
Горан који је користио број 0631017270, 

- дана 14.08.2009. године у 08:32 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0631336119, 

- дана 14.08.2009. године у 11:24 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 14.08.2009. године у 11:27 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 021455266, 
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- дана 15.08.2009. године у 12:05 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 021455266, 

- дана 16.08.2009. године у 19:10 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 17.08.2009. године у 11:50 између Радована Штрпца и НН 
Елене који је користио број 0631074420, 

- дана 17.08.2009. године у 11:52 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 18.08.2009. године у 20:26 између Радована Штрпца и Горана 
Соковића који је користио број 382679219874, 

- дана 20.08.2009. године у 11:15 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 20.08.2009. године у 11:20 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 021455266, 

- дана 20.08.2009. године у 12:17 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 20.08.2009. године у 12:20 између Радована Штрпца и 
Соковић Горана који је користио број 38268273572, 

- дана 29.08.2009. године у 09:13 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 29.08.2009. године у 09:19 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 29.08.2009. године у 10:29 између Радована Штрпца и НН 
особе који је користио број 0631025910, 

- дана 30.08.2009. године у 12:59 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0643932809, 

- дана 01.09.2009. године у 11:09 између Радована Штрпца и 
Дубравке Штрбац који је користио број 0637113814, 

- дана 02.09.2009. године у 11:44 између Радована Штрпца и Саше 
Спремо који је користио број 063511770, 

- дана 02.09.2009. године у 14:14 између Радована Штрпца и НН 
Ранка који је користио број 063501355, 

- дана 02.09.2009. године у 14:16 између Радована Штрпца и Саше 
Спремо који је користио број 063511770, 

- дана 02.09.2009. године у 14:33 између Радована Штрпца и Саше 
Спремо који је користио број 063511770, 

- дана 02.09.2009. године у 14:39 између Радована Штрпца и НН 
Мики који је користио број 063520763, 

- дана 02.09.2009. године у 15:13 између Радована Штрпца и НН 
Мики који је користио број 063520763, 

- дана 02.09.2009. године у 16:22 између Радована Штрпца и Саше 
Спремо који је користио број 063511770, 

- дана 02.09.2009. године у 21:15 између Радована Штрпца и Саше 
Спремо који је користио број 063511770, 

- дана 02.09.2009. године у 21:19 између Радована Штрпца и 
Стевица Костић који је користио број 0631336119, 

- дана 03.09.2009. године у 14:40 између Радована Штрпца и 
Стевице Костић који је користио број 0631336119, 
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- дана 10.09.2009. године у 21:02 између Радована Штрпца и НН 
Саше који је користио број 063503888, 

 
- дана 13.03.2009. године у 14:26 између Андрије Крловића и 

Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 13.03.2009. године у 18:24  између Андрије Крловића и 

Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 17.03.2009. године у 13:21 између Андрије Крловића и 

Небојша Јестровић који је користио број 0605006040, 
- дана 17.03.2009. године у 13:20 између Андрије Крловића и 

Небојша Јестровић који је користио број 0605006040, 
- дана 26.03.2009. године у 14:38 између Андрије Крловића и 

Радован Штрпца који је користио број 063503187, 
- дана 26.03.2009. године у 14:43 између Андрије Крловића и Пеђе 

Малишановић који је користио број 063543290, 
- дана 26.03.2009. године у 09:26 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 27.03.2009. године у 13:11 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 27.03.2009. године у 13:29 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 27.03.2009. године у 14:31 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 27.03.2009. године у 14:54 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 27.03.2009. године у 14:56 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 27.03.2009. године у 16:48 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 28.03.2009. године у 14:07 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 31.03.2009. године у 13:21 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 01.04.2009. године у 10:42 између Андрије Крловића и НН 

Зокија који је користио број 063204010, 
- дана 05.04.2009. године у 21:21 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 07.04.2009. године у 12:08 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 07.04.2009. године у 17:17 између Андрије Крловића и НН 

Чилан који је користио број 0648172298, 
- дана 08.04.2009. године у 12:59 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 09.04.2009. године у 09:59 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
- дана 09.04.2009. године у 10:22 између Андрије Крловића и Зорана 

Ћопића који је користио број 0656666697, 
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- дана 09.04.2009. године у 10:42 између Андрије Крловића и НН 
особе који је користио број 063425888, 

- дана 09.04.2009. године у 12:32 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 14.04.2009. године у 12:25 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 14.04.2009. године у 14:04 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 14.04.2009. године у 19:10 између Андрије Крловића и НН 
Маринко који је користио број 0605006030, 

- дана 15.04.2009. године у 12:39 између Андрије Крловића и 
Љубише Бухе Чумета који је користио број 0641908246, 

- дана 15.04.2009. године у 14:47 између Андрије Крловића и НН 
особе који је користио број 063603755, 

- дана 20.03.2009. године у 17:20 између Андрије Крловића и 
Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 16.04.2009. године у 10:25 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 16.04.2009. године у 12:17 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 16.04.2009. године у 13:48 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 20.04.2009. године у 16:49 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 21.04.2009. године у 09:47 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 21.04.2009. године у 10:21 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 21.04.2009. године у 11:07 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 21.04.2009. године у 19:31 између Андрије Крловића и НН 
особа који је користио број 069666069, 

- дана 21.04.2009. године у 20:28 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 22.04.2009. године у 13:13 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 24.04.2009. године у 13:36 између Андрије Крловића и НН 
Велибора који је користио број 069660669, 

- дана 22.04.2009. године у 15:29 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 23.04.2009. године у 15:57 између Андрије Крловића и 
Радојице Симикић који је користио број 063537913, 

- дана 24.04.2009. године у 10:22 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 24.04.2009. године у 13:36 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 24.04.2009. године у 15:57 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 
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- дана 30.04.2009. године у 09:41 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 30.04.2009. године у 09:53 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 30.04.2009. године у 10:52 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 30.04.2009. године у 12:57 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 04.05.2009. године у 11:26 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 04.05.2009. године у 14:08 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 04.05.2009. године у 14:56 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 04.05.2009. године у 15:57 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 04.05.2009. године у 19:19 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- СМС комуникација од дана 06.05.2009. године у 09:56 и у 09:56, у 
09:57 између Андрије Крловића и Зорана Ћопића који је користио 
број 0656666697, 

- дана 06.05.2009. године у 10:55 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 06.05.2009. године у 11:27 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 06.05.2009. године у 15:07 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 06.05.2009. године у 15:37 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 06.05.2009. године у 16:00 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 07.05.2009. године у 11:18 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 07.05.2009. године у 11:48 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 08.05.2009. године у 12:26 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 08.05.2009. године у 13:39 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 08.05.2009. године у 16:51 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 08.05.2009. године у 16:51 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 08.05.2009. године у 17:10 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 11.05.2009. године у 15:47 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 
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- дана 12.05.2009. године у 10:27 између Андрије Крловића и 
Драгијане који је користио број 0648202000, 

- дана 12.05.2009. године у 16:40 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 

- дана 13.05.2009. године у 09:19 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 18.05.2009. године у 09:07 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 18.05.2009. године у 10:09 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 18.05.2009. године у 12:53 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 18.05.2009. године у 15:33 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 18.05.2009. године у 17:05 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 20.05.2009. године у 10:19 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 20.05.2009. године у 20:57 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 21.05.2009. године у 09:49 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 22.05.2009. године у 12:28 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 25.05.2009. године у 10:11 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 25.05.2009. године у 14:14 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- СМС комуникација од дана 25.05.2009. године у 14:18 између 
Андрије Крловића и Николе Димитријевића који је користио број 
0655005300, 

- дана 25.05.2009. године у 16:14 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 26.05.2009. године у 09:18 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 26.05.2009. године у 13:24 између Андрије Крловића и 
Миленко Ристивојевић који је користио број 063240620, 

- дана 27.05.2009. године у 11:00 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 

- дана 27.05.2009. године у 11:02 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 27.05.2009. године у 11:17 између Андрије Крловића и 
Миленко Ристивојевић који је користио број 063240620, 

- дана 27.05.2009. године у 12:48 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 

- дана 27.05.2009. године у 12:52 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 
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- дана 27.05.2009. године у 14:14 између Андрије Крловића и 
Богдана Родића који је користио број 063544544, 

- дана 27.05.2009. године у 18:30 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 29.05.2009. године у 09:46 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 29.05.2009. године у 10:11 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 29.05.2009. године у 10:14 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 29.05.2009. године у 10:17 између Андрије Крловића и 
Богдана Родића који је користио број 063544544, 

- дана 29.05.2009. године у 10:19 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 05.06.2009. године у 11:20 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 06.06.2009. године у 19:50 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 08.06.2009. године у 11:31 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 11.06.2009. године у 11:31 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 11.06.2009. године у 11:56 између Андрије Крловића и 
Милана Симоновића који је користио број 0628425406, 

- дана 11.06.2009. године у 12:24 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 11.06.2009. године у 13:03 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 11.06.2009. године у 14:29 између Андрије Крловића и 
Милана Симоновића који је користио број 0628425406, 

- дана 11.06.2009. године у 14:42 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 11.06.2009. године у 21:45 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 15.06.2009. године у 19:54 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 16.06.2009. године у 12:23 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 16.06.2009. године у 13:29 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 17.06.2009. године у 11:22 између Андрије Крловића и НН 
Пеђе који је користио број 063543290, 

- дана 17.06.2009. године у 11:28 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 17.06.2009. године у 18:10 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 17.06.2009. године у 18:20 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 
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- дана 18.06.2009. године у 09:16 између Андрије Крловића и НН 
Деки који је користио број 0648804001, 

- дана 19.06.2009. године у 08:18 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 19.06.2009. године у 10:56 између Андрије Крловића и Зоран 
Ћопић који је користио број 0656666697, 

- дана 22.06.2009. године у 09:39 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 22.06.2009. године у 12:04 између Андрије Крловића и НН 
Декија који је користио број 0648804001, 

- дана 22.06.2009. године у 21:50 између Андрије Крловића и 
Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 22.06.2009. године у 19:32 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 23.06.2009. године у 11:11 између Андрије Крловића и 
Немање Крстајић који је користио број 069666069, 

- дана 23.06.2009. године у 12:25 између Андрије Крловића и Пеће 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 24.06.2009. године у 12:57, 14:17 између Андрије Крловића и 
НН Сање која је користила број 0631119897, 

- дана 24.06.2009. године у 15:37 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 25.06.2009. године у 12:29 између Андрије Крловића и НН 
Декија који је користио број 0648804001, 

- дана 26.06.2009. године у 12:29 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 26.06.2009. године у 14:44 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 27.06.2009. године у 14:52 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 27.06.2009. године у 18:00 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 28.06.2009. године у 20:13 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 29.06.2009. године у 08:52 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 29.06.2009. године у 10:09 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 29.06.2009. године у 11:00 између Андрије Крловића и 
Богдана Родића који је користио број 063544544, 

- дана 29.06.2009. године у 12:32 између Андрије Крловића и НН 
Слобе који је користио број 0640190163, 

- дана 29.06.2009. године у 13:35 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 

- дана 29.06.2009. године у 13:37 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 29.06.2009. године у 19:18 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 0652440024, 
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- дана 30.06.2009. године у 11:39 између Андрије Крловића и 
Маринка Вучетића који је користио број 0605006030, 

- дана 30.06.2009. године у 11:50 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 14.07.2009. године у 14:02 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 14.07.2009. године у 18:16 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 15.07.2009. године у 10:26 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 15.07.2009. године у 10:54 између Андрије Крловића и 
Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 15.07.2009. године у 15:01 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 15.07.2009. године у 13:05 између Андрије Крловића и НН 
Боки који је користио број 38640455050, 

- дана 16.07.2009. године у 09:20 између Андрије Крловића и Блажа 
Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 16.07.2009. године у 17:24 између Андрије Крловића и НН 
Слобе који је користио број 0640190163, 

- дана 17.07.2009. године у 18:39 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 20.07.2009. године у 09:24 између Андрије Крловића и 
Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 20.07.2009. године у 12:37 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 20.07.2009. године у 13:14 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 20.07.2009. године у 13:52 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 20.07.2009. године у 15:50 између Андрије Крловића и 
Милене Матић Зокић који је користио број 0113116029, 

- дана 21.07.2009. године у 09:01 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 27.07.2009. године у 13:42 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631275522, 

- дана 28.07.2009. године у 09:22 између Андрије Крловића и НН 
Славице који је користио број 0216612627, 

- дана 28.07.2009. године у 13:15 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 29.07.2009. године у 20:23 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 30.07.2009. године у 15:19 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 30.07.2009. године у 19:25 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 30.07.2009. године у 20:00 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654356635, 
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- дана 30.07.2009. године у 20:14 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654356635, 

- дана 31.07.2009. године у 10:43 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654356635, 

- дана 01.08.2009. године у 14:39 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 03.08.2009. године у 10:14 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 05.08.2009. године у 12:33 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевић који је користио број 0655005300, 

- дана 05.08.2009. године у 13:55 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевић који је користио број 0655005300, 

- дана 05.08.2009. године у 14:03 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 05.08.2009. године у 15:48 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 06.08.2009. године у 08:18 између Андрије Крловића и 
Маринка Вучетића који је користио број 0605006030, 

- дана 05.08.2009. године у 16:12 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевић који је користио број 0655005300, 

- дана 30.06.2009. године у 13:39 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 30.06.2009. године у 14:08 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 30.06.2009. године у 14:39 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 01.07.2009. године у 14:27 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 069669669, 

- дана 07.07.2009. године у 13:25 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 07.07.2009. године у 14:59 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 07.07.2009. године у 17:45 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 09.07.2009. године у 10:43 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 09.07.2009. године у 15:48 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 10.07.2009. године у 10:46 између Андрије Крловића и НН 
Слобе који је користио број 0640190163, 

- дана 10.07.2009. године у 11:52 између Андрије Крловића и 
Данила Одовића који је користио број 0658850885, 

- дана 10.07.2009. године у 12:48 између Андрије Крловића и НН 
Слобе који је користио број 0640190163, 

- дана 10.07.2009. године у 13:54 између Андрије Крловића и 
Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 10.07.2009. године у 13:55 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 



 32 

- дана 10.07.2009. године у 14:42 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 11.07.2009. године у 11:49 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- СМС комуникација од дана 12.07.2009. године у 13:27 између 
Андрије Крловића и Дарка Шарића који је користио број 
0656970054, 

- дана 12.07.2009. године у 19:31 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654356635, 

- дана 12.07.2009. године у 19:33 између Андрије Крловића и НН 
Пеђа који је користио број 0658835208, 

- дана 12.07.2009. године у 19:39 између Андрије Крловића и НН 
Пеђа који је користио број 0658835208, 

- дана 13.07.2009. године у 08:15 између Андрије Крловића и НН 
Пеђа који је користио број 0658835208, 

- дана 13.07.2009. године у 09:58 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 13.07.2009. године у 11:16 између Андрије Крловића и 
Душанка Чорбић која је користила број 0648029010, 

- дана 14.07.2009. године у 13:35 између Андрије Крловића и Блажа 
Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 06.08.2009. године у 09:36 између Андрије Крловића и 
Слободан Кутлешић који је користио број 0640190163, 

- дана 06.08.2009. године у 11:42 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 06.08.2009. године у 12:16 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 06.08.2009. године у 13:01 између Андрије Крловића и 
Маринка Вучетића који је користио број 0605006030, 

- дана 06.08.2009. године у 16:25 између Андрије Крловића и НН 
Киста који је користио број 0655467880, 

- дана 07.08.2009. године у 09:40 између Андрије Крловића и 
Слободан Кутлешић који је користио број 0640190163, 

- дана 07.08.2009. године у 09:51 између Андрије Крловића и 
Слободан Кутлешић који је користио број 0640190163, 

- дана 06.08.2009. године у 10:04 између Андрије Крловића и НН 
Радојица који је користио број 063537913, 

- дана 07.08.2009. године у 11:55 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 07.08.2009. године у 12:53 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 07.08.2009. године у 13:03 између Андрије Крловића и 
Слободан Кутлешић који је користио број 0640190163, 

- дана 07.08.2009. године у 14:33 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 07.08.2009. године у 14:44 између Андрије Крловића и 
Слободан Кутлешић који је користио број 0640190163, 
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- дана 07.08.2009. године у 14:48 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 07.08.2009. године у 15:23 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 10.08.2009. године у 13:39 између Андрије Крловића и НН 
Јасмине који је користио број 0648029022, 

- дана 11.08.2009. године у 21:58 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 12.08.2009. године у 17:28 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевић који је користио број 0655005300, 

- СМС комуникација од дана 13.08.2009. године у 09:14 између 
Андрије Крловића и НН Весне који је користио број 063241119, 

- дана 13.08.2009. године у 09:14 између Андрије Крловића и НН 
Весне који је користио број 063241119, 

- дана 13.08.2009. године у 09:49 између Андрије Крловића и 
Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 13.08.2009. године у 12:19 између Андрије Крловића и 
Милорада Пушице који је користио број 063451403, 

- дана 13.08.2009. године у 15:40 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 14.08.2009. године у 09:27 између Андрије Крловића и НН 
Бобе који је користио број 0113807787, 

- дана 14.08.2009. године у 10:10 између Андрије Крловића и НН 
Весне који је користио број 063241119, 

- дана 19.08.2009. године у 08:46 између Андрије Крловића и НН 
Прија који је користио број 063278250, 

- дана 19.08.2009. године у 14:17 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 20.08.2009. године у 07:48 између Андрије Крловића и НН 
Слободана који је користио број 0631119896, 

- дана 20.08.2009. године у 10:07 између Андрије Крловића и НН 
Слободана који је користио број 0113808815, 

- дана 21.08.2009. године у 11:30 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269248680, 

- дана 21.08.2009. године у 20:43 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 24.08.2009. године у 11:52 између Андрије Крловића и 
Богдана Родића који је користио број 063544544, 

- дана 24.08.2009. године у 14:06 између Андрије Крловића и НН 
Владе који је користио број 063451403, 

- дана 24.08.2009. године у 14:46 између Андрије Крловића и НН 
особе који је користио број 0649118156, 

- дана 25.08.2009. године у 12:38 између Андрије Крловића и 
Љубомира Михајловића који је користио број 063541541, 

- дана 26.08.2009. године у 14:36 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 

- дана 26.08.2009. године у 14:37 између Андрије Крловића и Бошка 
Крловића који је користио број 38267362121, 
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- дана 27.08.2009. године у 09:05 између Андрије Крловића и Дејан 
Станковић који је користио број 0648804001, 

- дана 30.08.2009. године у 09:05 између Андрије Крловића и Ћопић 
Зорана који је користио број 0656666697, 

- дана 30.08.2009. године у 18:07 између Андрије Крловића и Ћопић 
Зорана који је користио број 0656666697, 

- дана 30.08.2009. године у 21:24 између Андрије Крловића и Ћопић 
Зорана који је користио број 0656666697, 

- дана 01.09.2009. године у 12:16 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 01.09.2009. године у 13:07 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 0652440024, 

- дана 01.09.2009. године у 13:11 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 01.09.2009. године у 13:15 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 02.09.2009. године у 12:34 између Андрије Крловића и 
Миленка Ристивојевића који је користио број 063240620, 

- дана 02.09.2009. године у 16:20 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 04.09.2009. године у 12:59 између Андрије Крловића и Пеђе 
Малишановић који је користио број 063543290, 

- дана 04.09.2009. године у 13:43 између Андрије Крловића и Зорана 
Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 08.09.2009. године у 20:34 између Андрије Крловића и 
Радована Штрпца који је користио број 063503187, 

- дана 08.09.2009. године у 20:38 између Андрије Крловића и 
Радована Штрпца који је користио број 063503187, 

- дана 09.09.2009. године у 11:42 између Андрије Крловића и НН 
Дада који је користио број 0658850885, 

- дана 09.09.2009. године у 14:04 између Андрије Крловића и НН 
Дада који је користио број 0658850885, 

- дана 10.09.2009. године у 11:01 између Андрије Крловића и 
Николе Димитријевића који је користио број 0655005300, 

- дана 10.09.2009. године у 18:24 између Андрије Крловића и НН 
Дада који је користио број 0658850885, 

- дана 27.04.2009. године у 21:34 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 28.04.2009. године у 11:15 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 28.04.2009. године у 14:17 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 28.04.2009. године у 14:21 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 28.04.2009. године у 21:48 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 10:08 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 
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- дана 29.04.2009. године у 10:13 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 11:02 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 11:09 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 11:18 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 11:29 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 14:41 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 29.04.2009. године у 16:42 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 30.04.2009. године у 09:45 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 30.04.2009. године у 09:51 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 02.05.2009. године у 17:56 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 04.05.2009. године у 09:20 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 04.05.2009. године у 10:49 између Андрије Крловића и НН 
особе који је користио број 0654018236, 

- дана 04.05.2009. године у 12:06 између Андрије Крловића и НН 
Пеђе који је користио број 0629684670, 

- дана 04.05.2009. године у 17:39 између Андрије Крловића и НН 
Пеђе који је користио број 0629684670, 

- дана 05.05.2009. године у 11:08 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 05.05.2009. године у 15:40 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 06.05.2009. године у 09:47 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 06.05.2009. године у 10:18 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 06.05.2009. године у 13:46 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 06.05.2009. године у 14:16 између Андрије Крловића и НН 
Пеђа који је користио број 0629684670, 

- дана 07.05.2009. године у 10:33 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 07.05.2009. године у 12:16 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 07.05.2009. године у 15:43 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 09.05.2009. године у 09:01 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 
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- дана 11.05.2009. године у 15:46 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 12.05.2009. године у 15:30 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 12.05.2009. године у 21:22 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 12.05.2009. године у 22:44 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 13.05.2009. године у 08:16 између Андрије Крловића и Јовице 
Лончара који је користио број 38269526563, 

- дана 13.05.2009. године у 09:43 између Андрије Крловића и Горана 
Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 13.05.2009. године у 12:27 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 13.05.2009. године у 12:45 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 13.05.2009. године у 12:48 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 13.05.2009. године у 14:29 између Андрије Крловића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0629684670, 

- дана 13.05.2009. године у 14:37 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 19.05.2009. године у 08:49 између Андрије Крловића и НН 
Неше који је користио број 0656825203, 

- дана 20.05.2009. године у 15:09 између Андрије Крловића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 24.05.2009. године у 19:53 између Андрије Крловића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0629684670, 

- дана 25.05.2009. године у 09:07 између Андрије Крловића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0629684670, 

- дана 25.05.2009. године у 09:14 између Андрије Крловића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0629684670, 

 
 

- дана 18.12.2008. године у 08:05 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 24.12.2008. године у 08:40 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 24.12.2008. године у 10:45 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 24.12.2008. године у 11:40 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 25.12.2008. године у 11:07 између Небојше Јестровића и 
извесног Буде који је користио број 0646417092, 

- дана 29.12.2008. године у 11:03 између Небојше Јестровића и 
извесног Зорана који је користио број 063326180, 

- дана 29.12.2008. године у 11:10 између Небојше Јестровића и НН 
женске особе која је користила број 063326180, 
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- дана 29.12.2008. године у 22:05 између Небојше Јестровића и 
извесног Горана који је користио број 0641617860, 

- дана 03.01.2009. године у 14:06 између Дарка Шарића који је 
користио број 0656799500 и Небојше Јестровића,  

- СМС комуникација од дана 08.01.2009. године у 16:08 између 
Небојше Јестровића и Ане Јестровић која је користила број 
063440996, 

- СМС комуникација од дана 12.01.2009. године у 16:00 између 
Небојше Јестровића и Горана Прибића који је користио број 
0641617860,  

- СМС комуникација од дана 12.01.2009. године у 16:15 између 
Небојше Јестровића и Горана Прибића који је користио број 
0641617860,  

- дана 12.01.2009. године у 16:02 између Небојше Јестровића и 
извесног Маринка који је користио број 0605006030, 

- дана 12.01.2009. године у 17:00 између Небојше Јестровића и 
изевсног Жеке који је користио број 0652555777, 

- дана 12.01.2009. године у 17:24 између Небојше Јестровића и 
извесног Горана који је користио број 0641617860, 

- дана 14.01.2009. године у 15:50 часова између Небојше Јестровића 
и извесног Зорана који је користио број 063326180, 

- дана 15.01.2009. године у 10:26 између Небојше Јестровића и 
извесног Чоловића који је користио број 0652495920, 

- дана 15.01.2009. године у 12:26 између Небојше Јестровића и 
извесног Буде који је користио број 0646417092, 

- дана 15.01.2009. године у 12:29 између Небојше Јестровића и 
извесног Буде који је користио број 0646417092, 

- дана 15.01.2009. године у 12:46 15.01.2009. године у 12:26 између 
Небојше Јестровића и Зорана Ћопића који је користио број 
0656666697,  

- дана 16.01.2009. године у 16:10 између Небојше Јестровића и 
извесног Зорана који је користио број 063326180, 

- дана 20.01.2009. године у 10:25 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 21.01.2009. године у 13:22 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 23.01.2009. године у 09:54 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 27.01.2009. године у 19:10 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 29.01.2009. године у 08:10 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 29.01.2009. године у 09:46 између Небојше Јестровића и 
Немање Крстајића који је користио број 069666069, 

- дана 29.01.2009. године у 10:01 између Небојше Јестровића и 
Немање Крстајића који је користио број 069666069, 

- дана 29.01.2009. године у 10:02 између Небојше Јестровића и 
Немање Крстајића који је користио број 069666069, 
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- дана 04.02.2009. године у 11:05 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 04.02.2009. године у 16:20 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 04.02.2009. године у 17:46 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 10.02.2009. године у 12:46 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 12.02.2009. године у 08:47 између Небојше Јестровића и 
Марка Рогановића који је користио број 38220408637, 

- дана 12.02.2009. године у 13:01 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 14.02.2009. године у 11:37 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 14.02.2009. године у 11:38 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је корстио број 0658835208, 

- дана 17.02.2009. године у 11:57 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 17.02.2009. године у 12:38 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића,  

- дана 21.02.2009. године у 11:27 између Небојше Јесторвића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332,  

- дана 23.02.2009. године у 09:30 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 24.02.2009. године у 22:09 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0654047000,  

- дана 24.02.2009. године у 22:11 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 24.02.2009. године у 22:12 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0654047000, 

- дана 24.02.2009. године у 22:22 између Небојше Јестровића и НН 
мушке особе која је користила број 0644116856, 

- дана 24.02.2009. године у 22:24 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 24.02.2009. године у 22:25 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0644116856, 

- дана 24.02.2009. године у 22:33 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0644116856,  

- дана 24.02.2009. године у 22:33 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користои број 0656970037, 

- дана 24.02.2009. године у 22:35 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 24.02.2009. године у 22:37 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 26.02.2009. године у 10:02 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 26.02.2009. године у 10:21 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 
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- дана 26.02.2009. године у 10:22 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 27.02.2009. године у 11:10 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је корстио број 0656666697, 

- дана 27.02.2009. године у 11:12 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 27.02.2009. године у 11:16 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697,  

- дана 27.02.2009. године у 12:46 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 01.03.2009. године у 09:59 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 02.03.2009. године у 11:52 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 02.03.2009. године у 12:52 између Небојше Јестровића и 
Наташе Анђелић која је користила број 0641824202, 

- дана 02.03.2009. године у 12:54 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића  који је користио број 38267212332, 

- дана 02.03.2009. године у 13:59 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0656970035, 

- дана 02.03.2009. године у 17:16 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончара  који је користио број 38269418575, 

- дана 03.03.2009. године у 10:31 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 03.03.2009. године у 11:02 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 04.03.2009. године у 09:01 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 05.03.2009. године у 11:38 између Небојше Јестровића и НН 
особе  која је користила број 0656970035, 

- дана 05.03.2009. године у 12:05 између Небојше Јестровића и НН 
Горан који је користио број 0656970035, 

- дана 05.03.2009. године у 15:57 између Небојше Јестровића и 
Блажа Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 06.03.2009. године у 09:38 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића  који је користио број 0658835208, 

- дана 06.03.2009. године у 12:25 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656970037, 

- дана 05.03.2009. године у 11:06 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 06.03.2009. године у 12:25 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића, 

- дана 09.03.2009. године у 13:01 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 10.03.2009. године у 11:08 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0629661333, 

- дана 10.03.2009. године у 11:26 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0629661333, 
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- дана 10.03.2009. године у 12:34 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0629661333, 

- дана 10.03.2009. године у 13:16 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0629661333, 

- дана 10.03.2009. године у 15:06 између Небојше Јестровића и НН 
особе која је користила број 0629661333, 

- дана 20.03.2009. године у 17:20 између Небојше Јестровића и 
Андрије Крловића који је користио број 0631275522, 

- дана 30.03.2009. године у 19:34 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 15.04.2009. године у 10:48 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 27.04.2009. године у 18:38 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 27.04.2009. године у 19:00 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 29.04.2009. године у 16:25 између Небојше Јестровића и 
Дарка Шарића који је користио број 38269896976, 

- дана 02.05.2009. године у 12:20 између Небојше Јестровића и 
Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 08.05.2009. године у 13:52 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 08.05.2009. године у 13:56 између Небојше Јестровића и 
Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 13.05.2009. године у 13:44 између Небојше Јестровића и 
Блажа Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 14.05.2009. године у 13:49 између Небојше Јестровића и 
Блажа Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 15.05.2009. године у 11:37 између Небојше Јестровића и 
Блажа Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 15.05.2009. године у 12:25 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0629684770, 

- дана 18.05.2009. године у 15:15 између Небојше Јестровића и 
Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 20.05.2009. године у 14:57 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0629684770, 

- дана 20.05.2009. године у 15:11 између Небојше Јестровића и 
Предраг Милосављевић који је користио број 0629684770, 

- дана 20.05.2009. године у 15:16 између Небојше Јестровића и 
Предраг Милосављевић који је користио број 0629684770, 

- дана 26.05.2009. године у 13:04 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 26.05.2009. године у 13:20 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 01.06.2009. године у 11:41 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 01.06.2009. године у 12:11 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 
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- дана 17.06.2009. године у 18:19 између Небојше Јестровића и НН 
Весна која је користила број 0600222925, 

- дана 18.06.2009. године у 13:15 између Небојше Јестровића и 
Дарко Шарић који је користио број 06541666581, 

- дана 22.06.2009. године у 19:41 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 22.06.2009. године у 21:54 између Небојше Јестровића и НН 
Боки који је користио број 0628379620, 

- дана 01.06.2009. године у 11:41 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- СМС комуникација од дана 22.06.2009. године у 21:59 између 
Небојше Јестровића и НН Бокија који је користио број 0628379620, 

- СМС комуникација од дана 22.06.2009. године у 22:00 између 
Небојше Јестровића и НН Бокија који је користио број 0628379620, 

- СМС комуникација од дана 22.06.2009. године у 22:00 између 
Небојше Јестровића и НН Бокија који је користио број 0628379620, 

- дана 23.06.2009. године у 08:25 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 23.06.2009. године у 09:38 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 29.06.2009. године у 17:31 између Небојше Јестровића и 
Горана Соковића који је користио број 0654291894, 

- дана 30.06.2009. године у 08:07 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 30.06.2009. године у 14:33 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 03.07.2009. године у 10:28 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 06.07.2009. године у 11:20 између Небојше Јестровића и НН 
особе  која је користила број 38267666867, 

- дана 06.07.2009. године у 12:27 између Небојше Јестровића и 
Мирко Трифуновића који је користио број 063560851, 

- дана 15.07.2009. године у 10:46 између Небојше Јестровића и 
Андрија Крловића који је користио број 0631275522, 

- дана 15.07.2009. године у 10:54 између Небојше Јестровића и 
Андрије Крловића који је користио број 0631275522, 

- дана 04.08.2009. године у 20:15 између Небојше Јестровића и 
Јелене Јанковића  која је користила број 0655779517, 

- дана 04.08.2009. године у 20:21 између Небојше Јестровића и 
Јелене Јанковића  која је користила број 0655779517, 

- дана 06.08.2009. године у 07:49 између Небојше Јестровића и 
Маринка Вучетића  који је користио број 0605006030, 

- дана 06.08.2009. године у 07:59 између Небојше Јестровића и 
Маринка Вучетића  који је користио број 0605006030, 

- дана 19.08.2009. године у 21:22 између Небојше Јестровића и НН 
Меда  који је користио број 0652347866, 

- дана 20.08.2009. године у 08:19 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића  који је користио број 0658835208, 
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- дана 08.09.2009. године у 10:12 између Небојше Јестровића и 
служебника Fidelity brokera, 

- дана 18.09.2009. године у 15:01 између Небојше Јестровића и 
Зорана Ћопића  који је користио број 0656666697, 

- дана 22.09.2009. године у 22:34 између Небојше Јестровића и Ане 
Јестровића  коа је користила број 063440996, 

- дана 15.10.2009. године у 19:53 између Небојше Јестровића и НН 
особе  која је користила број 0640247277, 

- дана 18.10.2009. године у 14:10 између Небојше Јестровића и НН 
Миће, 

- дана 18.10.2009. године у 17:51 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 19.10.2009. године у 15:00 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 20.10.2009. године у 08:59 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 20.10.2009. године у 18:14 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 20.10.2009. године у 19:00 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 20.10.2009. године у 20:05 између Небојше Јестровића и 
Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 21.10.2009. године у 12:31 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

- дана 21.10.2009. године у 12:38 између Небојше Јестровића и 
Предрага Милосављевића који је користио број 0658835208, 

 
- дана 21.02.2009. године у 21:22 између Зорана Ћопића и Дарка 

Шарића који је користио број 0631759806, 
 

- дана 13.05.2009. године у 08:25 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 06.05.2009. године у 15:32 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 13.05.2009. године у 08:29 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 05.05.2009. године у 11:09 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 04.06.2009. године у 17:32 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 11.06.2009. године у 11:13 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 0654291894, 

- дана 11.06.2009. године у 11:49 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 0654291894, 

- дана 11.06.2009. године у 18:59 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића, 

- дана 04.08.2009. године у 19:56 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 
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- дана 19.02.2009. године у 15:53 између Предрага 
Милосављевића и Слободана Ресимића који је користио број 
0640455050, 

- дана 20.02.2009. године у 09:02 између Предрага Милосављевића 
и Слободана Ресимића који је користио број 0640455050, 

- дана 20.02.2009. године у 09:02 између Предрага Милосављевића 
и Слободана Ресимића, 

- дана 20.02.2009. године у 09:06 између Предрага Милосављевића 
и Слободана Ресимића који је користио број 0640455050, 

- дана 24.02.2009. године у 13:49 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0640540852, 

- дана 24.02.2009. године у 13:55 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0640540852, 

- дана 24.02.2009. године у 14:27 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0640540852, 

- дана 24.02.2009. године у 14:29 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0640540852, 

- дана 26.02.2009. године у 21:03 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0640540852, 

- дана 04.03.2009. године у 09:32 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269418591, 

- дана 05.03.2009. године у 18:51 између Предрага Милосављевића 
и НН Срки који је користио број 0691291495, 

- дана 11.03.2009. године у 11:45 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269418591, 

- дана 11.03.2009. године у 12:58 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269418591, 

- дана 11.03.2009. године у 17:50 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровић који је користио број 0605006040, 

- дана 13.03.2009. године у 12:53 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар  који је користио број 3826885500, 

- дана 30.03.2009. године у 13:53 између Предрага Милосављевића 
и НН Војин који је користио број 063204378, 

- дана 04.05.2009. године у 12:21 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевића који је користио број 38268190678, 

- дана 04.05.2009. године у 14:48 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 05.05.2009. године у 08:34 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 05.05.2009. године у 11:16 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 05.05.2009. године у 13:43 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 05.05.2009. године у 15:40 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 
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- дана 05.05.2009. године у 15:44 између Предрага Милосављевића 
и Марка Рогановића који је користио број 38220408615, 

- дана 06.05.2009. године у 14:00 између Предрага Милосављевића 
и Ане Савељић који је користио број 38220408618, 

- дана 06.05.2009. године у 14:16 између Предрага Милосављевића 
и Андрије Крловића који је користио број 0629608083, 

- дана 13.05.2009. године у 14:29 између Предрага Милосављевића 
и Андрије Крловића који је користио број 0629608083, 

- дана 13.05.2009. године у 14:35 између Предрага Милосављевића 
и Јовица Лончар који је користио број 3869526563, 

- дана 14.05.2009. године у 12:13 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 14.05.2009. године у 13:04 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 14.05.2009. године у 13:48 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 14.05.2009. године у 15:06 између Предрага Милосављевића 
и Горан Соковић који је користио број 0654018236, 

- дана 14.05.2009. године у 16:39 између Предрага Милосављевића 
и Јовица Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 14.05.2009. године у 16:41 између Предрага Милосављевића 
и Небојша Јестровић који је користио број 0656825203, 

- дана 14.05.2009. године у 17:08 између Предрага Милосављевића 
и Небојша Јестровић који је користио број 0656825203, 

- дана 14.05.2009. године у 17:09 између Предрага Милосављевића 
и Јовица Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 15.05.2009. године у 12:25 између Предрага Милосављевића 
и Небојша Јестровић који је користио број 0656825203, 

- дана 15.05.2009. године у 12:39 између Предрага Милосављевића 
и Немања Крстајић који је користио број 0643742024, 

- дана 15.05.2009. године у 12:53 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 15.05.2009. године у 13:49 између Предрага Милосављевића 
и Андрије Крловића који је користио број 0629608083, 

- дана 15.05.2009. године у 18:12 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 18.05.2009. године у 14:20 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 19.05.2009. године у 11:42 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 19.05.2009. године у 14:28 између Предрага Милосављевића 
и Тарик Телаћевић који је користио број 38269339172, 

- дана 20.05.2009. године у 20:52 између Предрага Милосављевића 
и Дарка Шарића који је користио број 0656767941, 

- дана 19.05.2009. године у 14:45 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 20.05.2009. године у 10:43 између Предрага Милосављевића 
и НН Дује који је користио број 38268190678, 
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- дана 20.05.2009. године у 12:07 између Предрага Милосављевића 
и НН Дује који је користио број 38268190678, 

- дана 20.05.2009. године у 12:26 између Предрага Милосављевића 
и НН Дује који је користио број 38268190678, 

- дана 20.05.2009. године у 14:29 између Предрага Милосављевића 
и НН Дује који је користио број 38269339172, 

- дана 20.05.2009. године у 14:57 између Предрага Милосављевића 
и Небојша Јестровић који је користио број 0656825203, 

- дана 20.05.2009. године у 15:06 између Предрага Милосављевића 
и Јовица Лончар који је користио број 38269536563, 

- дана 20.05.2009. године у 15:11 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровић који је користио број 0656825203, 

- дана 20.05.2009. године у 15:35 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38252353444, 

- дана 20.05.2009. године у 15:45 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269536563, 

- дана 24.05.2009. године у 19:29 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 24.05.2009. године у 19:51 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровић који је користио број 0656825203, 

- дана 24.05.2009. године у 19:53 између Предрага Милосављевића 
и Андрије Крловића који је користио број 0629608083, 

- дана 24.05.2009. године у 20:01 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 25.05.2009. године у 09:02 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар, 

- дана 31.05.2009. године у 23:22 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

 
 

- дана 01.06.2009. године у 09:02 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 01.06.2009. године у 09:07 између Предрага Милосављевића 
и Андрије Крловић који је користио број 0631275522, 

- дана 01.06.2009. године у 09:36 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 01.06.2009. године у 11:05 између Предрага Милосављевића 
и Горан Соковић који је користио број 0654018236, 

- СМС комуникација од дана 01.06.2009. године у 11:12 између 
Предрага Милосављевића и Андрије Крловића који је користио 
број 0631275522, 

- дана 01.06.2009. године у 11:26 између Предрага Милосављевића 
и НН Тричко који је користио број 063204428, 

- дана 01.06.2009. године у 11:39 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 01.06.2009. године у 11:41 између Предрага Милосављевића 
и Небојша Јестровић који је користио број 0605006040, 
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- дана 01.06.2009. године у 11:58 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 01.06.2009. године у 12:09 између Предрага Милосављевића 
и Горана Соковића који је користио број 0654018236, 

- дана 01.06.2009. године у 12:11 између Предрага Милосављевића 
и Небојша Јестрови, 

- дана 01.06.2009. године у 12:14 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 01.06.2009. године у 13:21 између Предрага Милосављевића 
и Горан Соковић који је користио број 0654018236, 

- дана 05.06.2009. године у 09:07 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 12.06.2009. године у 10:51 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 14.06.2009. године у 21:09 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 15.06.2009. године у 09:50 између Предрага Милосављевића 
и НН Тричко који је користио број 063204428, 

- дана 17.06.2009. године у 10:55 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 17.06.2009. године у 17:09 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 18.06.2009. године у 08:40 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38269526563, 

- дана 18.06.2009. године у 09:43 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 18.06.2009. године у 09:47 између Предрага Милосављевића 
и НН Дујевић који је користио број 38268190678, 

- дана 19.06.2009. године у 08:46 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 19.06.2009. године у 12:51 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 19.06.2009. године у 13:40 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 19.06.2009. године у 15:44 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- СМС комуникација од 19.06.2009. године у 15:48 између Предрага 
Милосављевића и Блаже Дедића који је користио број 
38267212332 

- дана 19.06.2009. године у 15:51 између Предрага Милосављевића 
и Драгана Живановића који је користио број 0638304031, 

- дана 19.06.2009. године у 21:24 између Предрага Милосављевића 
и НН Тричка који је користио број 063204428, 

- дана 22.06.2009. године у 07:47 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 22.06.2009. године у 07:49 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 
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- дана 22.06.2009. године у 20:05 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 23.06.2009. године у 08:25 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 23.06.2009. године у 09:38 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 24.06.2009. године у 13:01 између Предрага Милосављевића 
и Сања Илић која је користила број 0631119897, 

- дана 26.06.2009. године у 14:54 између Предрага Милосављевића 
и Сања Илић која је користила број 0631119897, 

- дана 30.06.2009. године у 14:46 између Предрага Милосављевића 
и Зорана Ћопића који је користио број 0656666697, 

- дана 03.07.2009. године у 10:14 између Предрага Милосављевића 
и НН Јасмина која је користила број 0648029022, 

- дана 03.07.2009. године у 10:19 између Предрага Милосављевића 
и НН Виолете која је користила број 0113139665, 

- дана 03.07.2009. године у 10:28 између Предрага Милосављевића 
и Небојше Јестровић који је користио број 0605006040, 

- дана 29.07.2009. године у 20:26 између Предрага Милосављевића 
и Блаже Дедића који је користио број 38267212332, 

- дана 08.08.2009. године у 13:30 између Предрага Милосављевића 
и Јовице Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 08.08.2009. године у 19:47 између Предрага Милосављевића 
и Игор Милосављевић који је користио број 0112083644, 

- дана 08.08.2009. године у 20:23 између Предрага Милосављевића 
и Игор Милосављевић који је користио број 0112083644, 

 
 

- дана 14.02.2009. године у 11:37 између Зорана Ћопића и 
Небојше Јестровића  који је користио број 0605006040, 

- дана 16.02.2009. године у 19:59 између Зорана Ћопића и НН Аца  
који је користио број 38268068678, 

- дана 17.02.2009. године у 09:58 између Зорана Ћопића и Небојше 
Јестровић  који је користио број 0605006040, 

- дана 17.02.2009. године у 10:09 између Зорана Ћопића и Небојша 
Јестровић  који је користио број 0605006040, 

- дана 17.02.2009. године у 11:57 између Зорана Ћопића и Небојша 
Јестровић  који је користио број 0605006040, 

- дана 17.02.2009. године у 12:38 између Зорана Ћопића и Небојша 
Јестровић  који је користио број 0605006040, 

- дана 18.02.2009. године у 10:19 између Зорана Ћопића и НН Љуба 
који је користио број 28765514896, 

- дана 18.02.2009. године у 10:59 између Зорана Ћопића и НН Љуба 
који је користио број 28765514896, 

- дана 18.02.2009. године у 12:07 између Зорана Ћопића и НН Љуба 
који је користио број 28765514896, 

- дана 19.02.2009. године у 09:06 између Зорана Ћопића и НН Љуба 
који је користио број 28765514896, 
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- дана 19.02.2009. године у 09:16 између Зорана Ћопића и НН Љуба 
који је користио број 28765514896, 

- дана 19.02.2009. године у 09:30 између Зорана Ћопића и Миливој 
Павловић који је користио број 0648378000, 

- дана 19.02.2009. године у 11:20 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 22.02.2009. године у 11:15 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 

- дана 23.02.2009. године у 09:51 између Зорана Ћопића и Владо 
Ћопић који је користио број 062553424, 

- дана 24.02.2009. године у 12:14 између Зорана Ћопића и Ђорђа 
Стојишића који је користио број 063316423, 

- дана 02.03.2009. године у 10:54 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38598330698, 

- дана 02.03.2009. године у 20:34 између Зорана Ћопића и НН 
мушкарца који је користио број 38269595959, 

- дана 03.03.2009. године у 09:15 између Зорана Ћопића и Миливоје 
Павловић који је користио број 0648378000, 

- дана 17.03.2009. године у 20:55 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269447274, 

- дана 26.03.2009. године у 13:34 између Зорана Ћопића и Слоба 
Рацића који је користио број 063511805, 

- дана 02.04.2009. године у 18:27 између Зорана Ћопића и Ђорђа 
Стојишића који је користио број 063316423, 

- дана 02.04.2009. године у 19:09 између Зорана Ћопића и Бојана 
Кордића који је користио број 0659561020, 

- дана 02.04.2009. године у 21:24 између Зорана Ћопића и Миливоје 
Павловић који је користио број 0648378024, 

- дана 07.04.2009. године у 14:59 између Зорана Ћопића и НН Владе 
који је користио број 0658500680, 

- дана 07.04.2009. године у 15:09 између Зорана Ћопића и НН Владе 
који је користио број 0658500680, 

- дана 07.04.2009. године у 15:10 између Зорана Ћопића и Неше 
Ракић који је користио број 063526818, 

- дана 07.04.2009. године у 15:27 између Зорана Ћопића и НН Ранко 
који је користио број 0658500680, 

- дана 07.04.2009. године у 15:28 између Зорана Ћопића и Миливоје 
Павловић који је користио број 0648378000, 

- дана 07.04.2009. године у 15:49 између Зорана Ћопића и Нуо 
Станај који је користио број 38269334222, 

- дана 07.04.2009. године у 15:58 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 08.04.2009. године у 11:26 између Зорана Ћопића и Слободан 
Кутлешић који је користио број 0640190163, 

- дана 08.04.2009. године у 13:24 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 08.04.2009. године у 14:22 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 
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- дана 08.04.2009. године у 14:28 између Зорана Ћопића и Неше 
Ракић који је користио број 063526818, 

- дана 08.04.2009. године у 14:39 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 

- дана 08.04.2009. године у 14:42 између Зорана Ћопића и Неше 
Ракића који је користио број 063526818, 

- дана 08.04.2009. године у 15:01 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 

- дана 08.04.2009. године у 15:34 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 08.04.2009. године у 17:15 између Зорана Ћопића и Неше 
Ракић који је користио број 063526818, 

- дана 08.04.2009. године у 20:05 између Зорана Ћопића и Ранка 
Дакића који је користио број 0648844900, 

- дана 09.04.2009. године у 13:35 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 09.04.2009. године у 15:10 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 09.04.2009. године у 19:01 између Зорана Ћопића и Нуо 
Станаја који је користио број 3826933422, 

- дана 10.04.2009. године у 09:45 између Зорана Ћопића и Андрије 
Крловића који је користио број 0631275522, 

- дана 10.04.2009. године у 10:19 између Зорана Ћопића и Богдана 
Родића који је користио број 063544544, 

- дана 10.04.2009. године у 10:54 између Зорана Ћопића и НН 
мушкарца који је користио број 38269334222, 

- дана 10.04.2009. године у 12:17 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 10.04.2009. године у 13:07 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 

- дана 10.04.2009. године у 13:48 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 13.04.2009. године у 09:03 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 

- дана 13.04.2009. године у 09:05 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 

- дана 13.04.2009. године у 10:12 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 13.04.2009. године у 12:32 између Зорана Ћопића и Душана 
Јовановића који је користио број 063501347, 

- дана 13.04.2009. године у 12:37 између Зорана Ћопића и Душка 
Шарића који је користио број 069669669, 

- дана 14.04.2009. године у 10:45 између Зорана Ћопића и Радована 
Штрпца који је користио број 063503187, 

- дана 14.04.2009. године у 11:51 између Зорана Ћопића и 
Слободана Кутлешића који је користио број 0640190163, 

- дана 14.04.2009. године у 22:09 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0631759806, 
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- дана 15.04.2009. године у 10:24 између Зорана Ћопића и НН лица 
који је користио број 0216612627, 

- дана 15.04.2009. године у 10:43 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 15.04.2009. године у 10:48 између Зорана Ћопића и Небојше 
Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 21.04.2009. године у 12:23 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 23.04.2009. године у 19:33 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 24.04.2009. године у 08:48 између Зорана Ћопића и Богдана 
Родића који је користио број 063544544, 

- дана 27.04.2009. године у 22:51 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 28.04.2009. године у 10:37 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 04.05.2009. године у 11:28 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 29.04.2009. године у 11:10 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 29.04.2009. године у 11:26 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 29.04.2009. године у 18:48 између Зорана Ћопића и 
Димитрија Вукчевића који је користио број 063690999, 

- дана 29.04.2009. године у 23:22 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 30.04.2009. године у 10:58 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 30.04.2009. године у 11:08 између Зорана Ћопића и НН 
Драгана који је користио број 38269076666, 

- дана 04.05.2009. године у 09:50 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 04.05.2009. године у 13:12 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 04.05.2009. године у 14:53 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 04.05.2009. године у 14:53 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 05.05.2009. године у 12:50 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 05.05.2009. године у 12:50 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 05.05.2009. године у 13:59 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 06.05.2009. године у 09:59:54 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 06.05.2009. године у 11:00 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 
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- дана 06.05.2009. године у 12:15:34 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончара који је користио број 38268855000, 

- дана 06.05.2009. године у 15:09 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончара који је користио број 38268855000, 

- дана 06.05.2009. године у 15:39 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончара који је користио број 38268855000, 

- дана 06.05.2009. године у 15:47 између Зорана Ћопића и НН 
Драгана који је користио број 063529111, 

- дана 07.05.2009. године у 13:32 између Зорана Ћопића и НН Божа 
који је користио број 0648378006, 

- дана 07.05.2009. године у 14:38 између Зорана Ћопића и НН Божа 
који је користио број 0648378006, 

- дана 07.05.2009. године у 15:11 између Зорана Ћопића и Богдана 
Родића који је користио број 063544544, 

- дана 08.05.2009. године у 12:43 између Зорана Ћопића и 
Драгијане Петровић који је користио број 0648202000, 

- дана 11.05.2009. године у 19:48 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 13.05.2009. године у 10:53 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 20.05.2009. године у 09:29 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 20.05.2009. године у 13:03 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 25.05.2009. године у 15:03 између Зорана Ћопића и Радована 
Штрпца који је користио број 063503187, 

- дана 26.05.2009. године у 13:41 између Зорана Ћопића и Ђорђа 
Стојшића који је користио број 063316423, 

- дана 27.05.2009. године у 10:21 између Зорана Ћопића и Слобе 
Вучковића који је користио број 063583930, 

- дана 20.05.2009. године у 13:03 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 27.05.2009. године у 13:04 између Зорана Ћопића и Душана 
Јовановића који је користио број 063501347, 

- дана 27.05.2009. године у 13:10 између Зорана Ћопића и Небојше 
Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 29.05.2009. године у 08:21 између Зорана Ћопића и Небојше 
Јестровића који је користио број 0605006040, 

- дана 03.06.2009. године у 12:25 између Зорана Ћопића и Дарка 
Шарића који је користио број 0656970054, 

- дана 04.06.2009. године у 11:58 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 04.06.2009. године у 12:03 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 04.06.2009. године у 13:23 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 04.06.2009. године у 13:27 између Зорана Ћопића и НН 
Љубише који је користио број 38765514896, 
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- дана 04.06.2009. године у 13:35 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 05.06.2009. године у 09:43 између Зорана Ћопића и Јовице 
Лончар који је користио број 38268855000, 

- дана 05.06.2009. године у 13:05 између Зорана Ћопића и НН лица 
који је користио број 38268855000, 

- дана 05.06.2009. године у 17:19 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 08.06.2009. године у 08:49 између Зорана Ћопића и НН Љубе 
који је користио број 38751585915, 

- дана 08.06.2009. године у 08:55 између Зорана Ћопића и НН особе 
који је користио број 0648378000, 

- дана 15.06.2009. године у 13:13 између Зорана Ћопића и НН Даре 
који је користио број 0643051626, 

- дана 15.06.2009. године у 13:45 између Зорана Ћопића и НН Даре 
који је користио број 0643051626, 

- дана 15.06.2009. године у 14:16 између Зорана Ћопића и НН Љуба 
који је користио број 38765514896, 

- дана 16.06.2009. године у 12:17 између Зорана Ћопића и Неше 
Ракић који је користио број 063526818, 

- дана 16.06.2009. године у 12:25 између Зорана Ћопића и НН Љиље 
који је користио број 063506505, 

- дана 16.06.2009. године у 12:40 између Зорана Ћопића и НН Зоки 
који је користио број 063560523, 

- дана 16.06.2009. године у 13:33 између Зорана Ћопића и НН Зоки 
који је користио број 063560523, 

- дана 16.06.2009. године у 14:51 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 16.06.2009. године у 21:15 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 17.06.2009. године у 13:29 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 18.06.2009. године у 17:00 између Зорана Ћопића и Драгана 
Михајловића који је користио број 38269076666, 

- дана 23.06.2009. године у 12:14 између Зорана Ћопића и 
Драгијане Петровић који је користио број 0648202000, 

- дана 30.06.2009. године у 14:49 између Зорана Ћопића и Миливоје 
Павловић који је користио број 0648378000, 

- дана 01.07.2009. године у 15:49 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 07.07.2009. године у 14:21 између Зорана Ћопића и НН лица 
који је користио број 021422506, 

- дана 07.07.2009. године у 14:25 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 07.07.2009. године у 14:50 између Зорана Ћопића и Слободан 
Кутлешић који је користио број 0640190163, 

- дана 07.07.2009. године у 19:42 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 



 53 

- дана 10.07.2009. године у 09:06 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 10.07.2009. године у 11:25 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 10.07.2009. године у 11:31 између Зорана Ћопића и Миливоја 
Павловића који је користио број 0648378000, 

- дана 13.07.2009. године у 23:21 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

- дана 15.07.2009. године у 10:58 између Зорана Ћопића и Миливоје 
Павловић који је користио број 0648378000, 

- дана 16.07.2009. године у 22:16 између Зорана Ћопића и НН Сања 
који је користио број 0655228223, 

- дана 16.07.2009. године у 23:44 између Зорана Ћопића и НН Сања 
који је користио број 0655228223, 

- дана 16.07.2009. године у 23:54 између Зорана Ћопића и НН Сања 
који је користио број 0655228223, 

- дана 17.07.2009. године у 16:24 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 22.07.2009. године у 16:24 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 28.07.2009. године у 15:58 између Зорана Ћопића и Љубише 
Јовановић који је користио број 063407600, 

- дана 28.07.2009. године у 16:05 између Зорана Ћопића и НН 
Јелица који је користио број 018507411, 

- дана 30.07.2009. године у 12:04 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 38268273572, 

- дана 30.07.2009. године у 12:53 између Зорана Ћопића и Горана 
Соковића који је користио број 382679219874, 

- дана 30.07.2009. године у 14:34 између Зорана Ћопића и Срђана 
Петровића који је користио број 063548663, 

- дана 30.07.2009. године у 14:57 између Зорана Ћопића и Зорана 
Радуловића који је користио број 0628260322, 

- дана 10.08.2009. године у 20:09 између Зорана Ћопића и Душка 
Шарића који је користио број 0648202000, 

- дана 12.08.2009. године у 19:40 између Зорана Ћопића и Нуа 
Станаја који је користио број 38269334222, 

 
 

4.  Да се изведе доказ читањем комуникације електронском поштом 
окр. Милосављевић Предрага, и то: 

 
- од дана 06.04.2009. године у 14:15 часова, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн, са 4 придодата 
фајла (attachmenta).  

 
- од дана 06.04.2009. године у 14:19 часова, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 

mailto:predrag.milosavljevic@gmail.com
mailto:yklein@mcswisslaw.com
mailto:predrag.milosavljevic@gmail.com
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yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн, у којој су 
информације о начину на који су створена средства за куповину 
бродова, као и веза са „ДС“, са 6 придодатих фајлова. 
 
 - од дана 06.04.2009. године у 14:32 часа, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн, која садржи 1 
придодати фајл. 
 
- од дана 06.04.2009. године у 17:45 часова, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн, са 8 придодатих 
фајлова. 
 
 - од дана 07.04.2009. године у 14:33 часа, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн, са 1 придодатим 
фајлом 
 
- од дана 12.04.2009. године у 20:46 часова, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн, са 2 придодата 
фајла, 
 
- од дана 14.04.2009. године у 13:59 часова, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
yklein@mcswisslaw.com, коју користи Ив Клајн са 1 придодатим 
фајлом. 
 
 - од дана 14.04.2009. године у 14:22 часа, када је са адресе 
predrag.milosavljevic@gmail.com послата порука на адресу 
matcompanypv@gmail.com коју користи Јовица Лончар, уз 1 
придодати фајл. 
   
- од дана 14.04.2009. године у 14:31 час, када је са адресе 
matcompanypv@gmail.com коју користи Јовица Лончар, послата 
порука на адресу predrag.milosavljevic@gmail.com, са 1 придодатим 
фајлом. 
   
- од дана 21.04.2009. године у 10:45 часова, када је са адресе 
aleksandra.kovacevic@hypo-alpe-adria.rs послата порука на адресу 
predrag.milosavljevic@gmail.com, са 1 придодатим фајлом. 
  

 
  5. Да се изведе доказ прегледом видео записа добијених применом 
мере под називом ПАУК 1-А,  
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6. Да се у току доказног поступка прочитају и изведу као доказ:  
записник о претресању стана и лица – адвокатске канцеларије окр. 
Радована Штрпца од 08.02.2010. године, потврда о привремено одузетим 
предметима од окр. Радована Штрпца од 08.02.2010. године, 
фотодокументација од 08.02.2010. године о претресу адвокатске 
канцеларије адв. Радована Штрпца, сачињена од стране ПУ Нови Сад, 
записник о претресању стана и лица у односу на стан окр. Радована 
Штрпца од 08.02.2010. године, потврде о привремено одузетим 
предметима од окр. Радована Штрпца од 08.02.2010. године, 
фотодокуметнација ПУ Нови Сад од 08.02.2010. године о претресу стана 
окр. Радована Штрпца у Новом Саду, ул. Стражиловска бр. 33, записник о 
претресању стана и лица од 08.02.2010. године у односу на стан окр. 
Радована Штрпца у Новом Саду, ул. Милана Тепића бр. 5, записник о 
претресању стана и лица од 08.02.2010. године у односу на претресање 
пословних просторија предузећа Једиство АД Гајдобра, потврде о 
привремено одузетим предметима из предузећа Јединство АД Гајдобра 
од 08.02.2010. године, записник о претресању стана и лица од 
08.02.2010. године у односу на претресање пословних просторија 
предузећа Млади борац Сонта, потврде о привремено одузети 
предметима из предузећа Млади борац Сонта од 08.02.2010. године, 
записник о претресању стана и лица од 08.02.2010. године у односу на 
окр. Стевицу Костића, потврде о привремено одузетим предметима од 
окр. Стевице Костића од 08.02.2010. године, фотодокументација ПУ Нови 
Сад од 08.02.2010. године – фотографије изузетих предмета из куће у 
Новом Саду ул. Јована Цвијића бр. 43 окривљеног Стевице Костића, 
записник о претресању стана и лица од 08.02.2010. године у односу на 
претресање стана Милета Јерковића, потврде о привремено одузети 
предметима од Милета Јерковића из стана у Новом Саду, ул. Браће 
Рибникар 8/63 од 08.02.2010. године, фотодокументација ПУ Нови Сад од 
08.02.2010. године о претресању стана Милета Јерковића у Новом Саду, 
ул. Браће Рибникар бр. 8/63, записник о претресању стана и лица од 
08.02.2010. године у односу на Милета Јерковића 1 усб зелено беле 
боје 2гб од 08.02.2010. године, потврде о привремено одузетим 
предметима из предузећа Вишња продукт Нови Сад од 08.02.2010. 
године, фотодокументација ПУ Нови Сад од 08.02.2010. године – 
фотографије документација у пословним просторијама предузећа Вишња 
продукт Нови Сад, 2 двд-а са ознаком 363-364-372-373-374 од 
08.02.2010. године, записник МУП-а РС о саслушању осум. Радована 
Штрпца од 08.02.2010. године, записник МУП-а РС о саслушању осум. 
Дубравке Штрбац од 08.02.2010. године, записник МУП-а РС о саслушању 
осум. Стевице Костића од 08.02.2010. године, службена белешка МУП-а 
РС о обавештењу примљеном од грађанина Милета Јерковића од 
08.02.2010. године, службена белешака МУП-а РС о обавештењим 
примљеним од грађанина Бранка Божовића од 08.02.2010. године, 
службена белешка МУП-а РС о обавештењима примљеним од грађанина 
Душка Раковића од 08.02.2010. године, службена белешка МУП-а РС о 
обавештењима примљеним од грађанина Милорада Савића од 
08.02.2010. године, службена белешка МУП-а РС о обавештењима 
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примљеним од грађанина Ранка Делића од 08.02.2010. године, службена 
белешка МУП-а РС о обавештењима примљеним од грађанина Марице 
Млинарек од 08.02.2010. године, службена белешка МУП-а РС о 
обавештењима примљеним од грађанина Жељка Киша од 08.02.2010. 
године, службена белешка МУП-а РС о обавештењима примљеним од 
грађанина Стевана Живковића од 08.02.2010. године, признанице и 
потврде о преузимању девизних износа у готовини између 
Радована Штрпца као предаваоца и Милета Јерковића као 
примаоца, извештај из КЕ за окривљене Дубравку Штрбац и Радована 
Штрпца, 3 двд-а са ознакама „Кри Пов 217/09 ПАУК – 12У –
ДВД1“, „Кри Пов 217/09 ПАУК – 12У – ДВД2“ и „Кри Пов 217/10 
ПАУК – 13- У, ПАУК – 22 - У“, службена белешка о обавештењу 
примљеном од грађанина Жељка Кнежевића са прилогом картице за 
партију 00-302-0016723.2 Металс банке АД, уплата ефективе на 
девизну штедњу Металс банке и уговор о отварању и вођењу девизног 
рачуна напред наведене партије – све за Жељка Кнежевића, у 
фотокопији, службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина 
Блаже Марића са прилогом картице за партију 00-302-0016310.5 
Металс банке АД, уплатница и уговор о отварању и вођењу девизног 
рачуна, све у фотокопији, службена белешка о обавештењу примљеном 
од грађанина Ане Блажаник уговор о отварању и вођењу девизног 
рачуна бр. 00-302-0016728.3, картица за партију и уплатница у 
фотокопији, службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина 
Кате Рајчић, картица за партију бр. 00-302-0016729.1 Металс банке АД, 
фотокопија уплатнице и уговор о отварању и вођењу девизног рачуна, 
службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина Бојана 
Вучића, картица за партију бр. 00-302-0016313.0, фотокопија уплатнице 
и уговора о отварању и вођењу девизног рачуна, службена белешка о 
обавештењу примљеном од грађанина Александра Патакија, уговор о 
отварању и вођењу девизног рачуна бр. 00-302-0016725.9, картица за 
партију и фотокопија уплатнице, службена белешка о обавештењу 
примљеном од грађанина Дарка Перчића, фотокопија уговора о 
отварању и вођењу рачуна бр. 00-302-0017164.7, картица за партију, 
службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина Кате 
Вучковић, фотокопија уплатница, фотокопија уговора о отварању и 
вођењу рачуна бр. 00-302-0017047.0, службена белешка о обавештењу 
примљеном од грађанина Јелице Пејовић, картица за партију, 
фотокопија уплатнице, службена белешка о обавештењу примљеном од 
грађанина Саше Боркова, картица за партију бр. 00-302-0017166.3, 
фотокопија уговора о отварању и вођењу девизног рачуна и фотокопија 
уплатнице, службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина 
Зорице Кнежевић и картица промета, записник МУП-а РС о претресању 
стана и лица у односу на Александра Велимировића, са фотокопијом 
потврде о привремено одузетим предметима, службена белешка МУП-а 
РС о обавештењу примљеном од грађанина Александра Велимировића, 
записник МУП-а РС о претресању стана и лица у односу на Миливоја 
Павловића, службена белешка МУП-а РС о обавештењу примљеном од 
грађанина Миливоја Павловића, службена белешка МУП-а РС о 
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обавештењу примљеном од грађанина Дијане Цветковић, записник 
МУП-а РС о претресању стана и лица за Злату Авдић, са потврдом о 
привремено одузетим предметима, службена белешка МУП-а РС о 
обавештењима примљеним од грађана Авдић Злате и Ђорђа Колџића, са 
фотокопијом личне карте Колџић Ђорђа, записник МУП-а РС о 
претресању стана и лица у односу на окр. Андрију Крловића са 2 
потврде о привремено одузетим предметима, записник МУП-а РС о 
саслушању окр. Андрије Крловића, записник МУП-а РС о претресању 
стана и лица у односу на окр. Небојшу Јестровића са потврдом о 
привремено одузетима предметима, записник МУП-а РС о претресању 
стана и лица у односу на окр. Предрага Милосављевића, са 2 
потврде о привремено одузетим предметима, записник МУП-а РС о 
претресању стана и лица у односу на окр. Предрага Милосављевића и 
потврда о привремено одузетим предметима, записник МУП-а РС о 
саслушању окр. Предрага Милосављевића, записник МУП-а РС о 
претресању стана и лица у односу на окр. Маринка Вучетића са 
потврдом о привремено одузетим предметима, записник МУП-а РС о 
претресању стана и лица у односу на окр. Маринка Вучетића и 2 потврде 
о привремено одузетим предметима, записник МУП-а РС о саслушању 
окр. Маринка Вучетића, фотокопије признаница и потврда за предати 
новац између сведока Милета Јерковића и окр. Радована Штрпца, 
извештај из КЕ за окривљене Предрага Милосављевића, Дарка Шарића, 
Небојшу Јестровића, Андрију Крловића и Маринка Вучетића, крим- 
техничка документација МУП-а РС, ПУ Суботица ОКТ I PDZ бр. 151/10 од 
09.03.2010. године, ул. Браће Радић 11а, стан 1 и бр. 152/10 од 
09.03.2010. године хотела Патриа из Суботице са 1 ЦД-ом, службена 
белешка МУП-а РС о обавештењу примљеном од грађанина Дарка 
Гроздановића, извештај из КЕ за окр. Зорана Ћопића, документацију 
достављену од стране сведока Пријовић Мирољуба приликом 
испитивања код истражног судије и то предуговор о купопродаји 
непокретности закључен између АД АМЦ Звезда и Муниципијум С доо са 
Новог Београда, уговор о купопродаји непокретности закључен између 
АД АМЦ Звезда и Муниципијум С доо са Новог Београда, споразум о 
извршењу предуговора о купопродаји непокретности од 26.12.2007. 
године, споразум од 26.12.2007. године, уговор о купопродаји 
непокретности закључен 18.09.2008. године између АМЦ Звезде и 
Муниципијум С, решење Општинског суда у Панчеву бр. 4892/09 од 
11.11.2008. године, све у фотокопији, поднесак бранилаца окр. 
Крловића, адв. Градимира Налића, Радослава Баћевића и 
Владимира Петровића, са приложеном документацијом која се односи 
на продају предузећа Штампа систем, немачком концерну ВАЦ, потврда 
МУП-а РС ПУ Нови Сад о привремено одузетим предметима бр. БЛ-01/10 
од 12.03.2010. године, службене белешке МУП-а РС од 12.03.2010. 
године о обавештењима примљеним од грађана Душана Вукића и 
Милуна Лазаревића, анекс бр. 1 уговора о купопродаји пшенице 
закљученог дана 20.07.2009. године између Конект гроуп доо из 
Ердевика и Матенико ЛЛЦ, записник о отварању за окр. Стевицу 
Костића од 28.04.2010. године, потврда МУП-а РС о привремено 
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одузетим предметима од окр. Стевице Костић, записник о отварању за 
окр. Радована Штрпца од 28.04.2010. године, записник о увиђају за окр. 
Радована Штрпца од 28.04.2010. године, записник о отварању за окр. 
Предрага Милосављевића од 29.04.2010. године, записник о увиђају за 
окр. Предрага Милосављевића од 29.04.2010. године, извештај Рајфајзен 
банке ад Београд о стању и промету по рачуну окр. Радована Штрпца од 
05.05.2010. године, извештај Пиреус банке ад Београд од 06.05.2010. 
године о промету и стању на рачуну окр. Штрпца, извештај НЛБ банке ад 
Београд о промету на партијама окр. Радована Штрпца и Мирјане 
Штрбац, допис и е мејл преписка службеника Хипо алпе адриа груп 
банке и окр. Предрага Милосављевића, извештај Сосијете Женерал 
банке ад Београд о подацима о стању на рачуну Дијане Цветковић са 1 
ЦД-ом, документација коју је доставио сведок Вукић Душан приликом 
испитивања код истражног судије дана 12.05.2010. године и то пријава 
за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника 
Агрокомбинат суботица ад Стари Жедник и овлашћење за Милета 
Јерковића, извештај Поштанске штедионице ад Београд од 12.05.2010. 
године о подацима на рачунима окр. Предрага Милосављевића, извештај 
Комерцијалне банке ад Београд од 12.05.2010. године за окр. Радована 
Штрпца о стању на текућем и девизном рачуну као и промет по 
наведеним партијама, извештај Пиреус банке ад Београд од 12.05.2010. 
године за окр. Предрага Милосављевића, извештај Хипо алпе адриа 
банке ад Београд од 12.05.2010. године за окр. Предрага 
Милосављевића, записник о отварању од 17.05.2010. године за окр. 
Маринка Вучетића, записник о увиђају од 18.05.2010. године за окр. 
Андрију Крловића, записник о увиђају од 18.05.2010. године за окр. 
Небојшу Јестровића, записник о увиђају од 19.05.2010. године за окр. 
Маринка Вучетића, документација Хипо алпе адриа банке и то копија 
уговора о отварању и вођењу нерезидента, копија листе депонованих 
потписа, копија извода из регистра, копија овереног превода са 
енглесног на српски језик, копије пасоша оснивача правног лица 
Матенико ЛЛЦ, аналитичка картица и извод по редовном девизном 
рачуну за период од 13.03.2009. године до 22.03.2010. године, свифт 
поруке за приливе на девизни рачун налогодавца Сонга булкерс лтд, 
Секондо порто шипинг са и Максимус шипинг са, опште девизне налоге 
за књижење наведених прилива на девизни рачун свифт поруку и опште 
девизне налоге за књижење извршења трансфера са девизног рачуна од 
16.04.2009. године, документацију Металс банке ад из Новог Сада и то 
картон депонованих потписа за резидентни девизни рачун ДТМ 
Реалтионс Београд, уговор о краткорочном кредиту бр. 183/09 од 
05.08.2009. године, уговор о издавању гаранције бр. 277/09 од 
05.08.2009. године, картицу свих девизних новчаних трансакција 
закључно са 18.03.2010. године, образац за наплату 1.000.000 евра са 
пратећом документацијом, извештај Универзал банке ад Београд од 
27.05.2010. године, преглед утрошених средстава у АД Јединство 
Гајдобра од 24.03.2010. године, уговор о зајму бр. 1530/2009 од 
28.12.2009. године закључен између Маестралтурс доо Будва и Јединство 
Гајдобра ад, анекс овог уговора од 08.01.2010. године, уговор о 
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субординираном зајму између ових правних лица од 08.01.2010. године, 
извод из записника са 8 седнице УО ад Јединство Гајдобра бр. 888 од 
08.01.2010. године, уговор о купопродаји од 16.10.2009. године између 
ад Јединство Гајдобра и окр. Радована Штрпца, одлука УО ад Јединство 
Гајдобра бр. 861 од 28.12.2009. године, уговор о позајмици од 
06.11.2009. године закључен између Радована Штрпца и ад Јединство 
Гајдобра заведен у ад Јединство под бројем 764, уговор о позајмици 
закључен између ад Јединство Гајдобра и Радована Штрпца од 
17.01.2010. године заведен у ад Јединство под бр. 837, уговор о 
измирењу потраживања између ад Јединство Гајдобра и Душана Протића 
од 15.12.2009. године и уговор о измирењу потраживања између 
Радована Штрпца и Обрада Протића од 15.12.2009. године, 
документација НЛБ банке и Континентал банке Београд за окр. Радована 
Штрпца, документација Финдоместик банке о рачуну бр. 4300062865 за 
период од 01.01.2008. године до 13.04.2010. године о промету за окр. 
Андрију Крловића са 1 ЦД-ом и уговор о отварању и вођењу рачуна 
предузећа Нови Тамиш доо код Финдоместик банке бр. 550/887 од 
08.12.2008. године, број рачуна 240-0629472101550-37, извештај о 
претресу рачунара – вештачење хард диска окр. Радована Штрпца од 
01.06.2010. године и 3 ЦД-а са нарезаним материјалом, 
документација ад Млади борац Сонта, Војвођанска банка уговори – 
опште пословање, закуп – гаранције, документација Јединства ад 
Гајдобра која се односи на опште пословање, односи са АП-ом и остало 
пре уговора о преносу, Агенцијом за приватизацију и Агенцијом за 
привредне регистре, односе на релацији Јединство – Зоран Чечур, 
Јединство – Добрила Ђурица, Јединство – Душан Шиљаковић, уговори о 
позајмицама, закупу и преузимању дуга, предмет Агенције за 
приватизацију о аукцијској продаји предузећа Јединство из Гајдобра ( 
јавни позив за учешће на јавним аукцијама за субјет приватизације дп 
Јединство Гајдобра ), уговор о продаји друштвеног капитала методом 
јавне аукције, закључен између Агенције за приватизацију и Милорада 
Савића, председника конзорцијума као купца од 04.06.2007. године бр. 
1-838/07-927/03, одлука бр. 118 Металс банке ад Нови Сад о издавању 
гаранције Агенцији за приватизацију на захтев налогодавца Милорада 
Савића као председника конзорцијума, уговор о издавању гаранција 
закључен дана 17.05.2007. године између Металс банке ад Нови Сад и 
Милорада Савића као председника конзорцијума, гаранција Металс банке 
бр. 222/07 ради учешћа на аукцији бр. 280507-1921 издата Агенцији за 
приватизацију дана 17.05.2007. године, уговор о јемству бр. 222/07 
закључен дана 17.05.2007. године између Металс банке ад Нови Сад као 
повериоца и Вишња продукт доо Нови Сад као јемца, извештај 
Волксбанке из Београда од 02.06.2010. године о промету по рачуну 
Стангаро инвеста доо из Новог Сада са пратећом документацијом о 
отварању рачуна са 1 ЦД-ом, извештај Металс банке ад Нови Сад о 
промету по рачуну Станагро инвеста доо Нови Сад са документацијо о 
отварању рачуна са 1 ЦД-ом, потврда ПУ Нови Сад МУП-а РС од 
10.03.2010. године о привремено одузетим предметима од Миливоја 
Павловића, извештај Народне банке Србије од 07.06.2010. године о 
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стању по платној картици за окр. Предрага Милосављевића, 
документација предузећа Викторија логисистик из Новог Сада ( преглед 
промета Хипо алпе адриа банке, фотокопија налога за уплату и преглед 
књижења на картици купца и картици добављача за период 2009-2010. 
година ), потврда Агенције за приватизацију бр. 362/2009 од 11.03.2009. 
године, изводи Металс банке о стању и промету средстава на дан 
11.03.2009. године бр. 7056, бр. 1094 од 27.04.2009. године, бр. 7104 од 
11.05.2009. године, изводи НЛБ банке и то бр. 2 о стању и промени 
средстава на дан 08.06.2009. године, бр. 4 од 26.06.2009. године, бр. 7 
од 28.07.2009. године, бр. 14 од 07.09.2009. године, извод Металс банке 
бр. 7238 од 14.10.2009. године, уговор о давању и поврату новчаних 
средстава ради одржавања континуитета пословања закључен између 
доо Палић Суботица и ад Путник Нови Сад, извод Металс банке бр. 7042 
од 23.03.2009. године, извод Металс банке ад Нови Сад бр. 1/2009 и бр. 
2/09 о промету у девизама, уговор бр. 764/09 о брокерским услугама, 
брокерског дилерског друштва Олимпија инвест ад Београд и потврда тог 
друштва о извршеним трансакцијама у периоду од 24.02.2009. године до 
26.02.2009. године, обавештења ад Палић Суботица о реализацији 
налога куповине бр. 15684, 15685, 15686, 15688 и 15689, комуникација 
електронском поштом окр. Предрага Милосављевића од 06.04.2009. 
године, 07.04.2009. године, 12.04.2009. године, 14.04.2009. године и 
21.04.2009. године, прегледи промета по динарским и девизним рачуним 
правног лица Стангром инвест из Новог Сада, Металс банке ад Нови Сад, 
Волксбанке ад Београд и Хипо алпе адриа банке ад Београд, извештај 
ССИМ-а УКП, МУП-а РС број 03/4-4 стр. пов. бр. 170/10 од 18.06.2010. 
године о претресу рачунара окр. Предрага Милосављевића са 2 ЦД-а, 
записник о увиђају – отварању сефа број 5190 окр. Радована Штрпца у 
Војвођанској банци ад Нови Сад, уговор о отварању сефа, захтев за 
издавање сефа, овлашћење за руковање сефом, евиденција за руковање 
сефом, уговор о сефу, налог за уплату, фотокопија личне карте – све за 
окр. Радована Штрпца у фотокопији, извештај о претресу рачунара окр. 
Предрага Милосављевића са 1 ЦД-ом, извештај Управе за спречавање 
прања новца бр. АН – 000414-0322/2010 од 10.06.2010. године за окр. 
Радована Штрпца, Дубравку Штрбац, Стевицу Костића, Андрију 
Крловића, Небојшу Јестровића, Предрага Милосављевића, Зорана 
Ћопића и Маринка Вучетића, извештај Управе за спречавање прања 
новца бр. АН –– 000414-0323/2010 од 11.06.2010. године за окр. Зорана 
Ћопића, извештај Управе за спречавање прања новца бр. 03/1 – 323/08 
од 25.02.2008. године за окр. Зорана Ћопића и Антона Станаја, 
одштампана садржина хард дискова окривљеног Радована Штрпца од 80 
гигабајта, 500 гигабајта и 320 гигабајта са 3ЦД-а, извештај Министарства 
финансија, пореске управе, сектор пореске полиције, одељење за 
оперативни рад, одсек за оперативно поступање, стр. пов. бр. 61/2010-3 
од 01.07.2010. године – шематски приказ промета пословних рачуна 
предузећа Муниципиум С доо са Новог Београда и то код Комерцијалне 
банке ад Београд, Металс банке ад Нови Сад и ОТП банке Србија ад Нови 
Сад са прилозима и 1 ЦД-ом, изводи Металс Банке за Муниципијум С и 
Митросрем, са 1 ЦД-ом, изводи Комерцијална банке ад Београд за ДТМ 
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Релатионс и Муниципијум С, извештај МУП-а РС, УКП 03/4-4 стр. пов. бр. 
200/10 од 05.07.2010. године о претресу рачунара за окр. Небојшу 
Јестровић са 2 ЦД-а, документација за окр. Андрију Крловића коју је 
доставио суду његов бранилац адв. Градимир Налић поднеском од 
08.07.2010. године, документација Маестралтурса доо из Будве коју је 
доставио адв. Србољуб Стефановић уз поднесак од 14.07.2010. године у 
фотокопији и то промет у девизама, потврда о преносу средстава на 
наменски рачун, потврде, уговор о продаји друштвеног капитала методом 
јавне аукције, обавештења и другим прилозима, уговор о зајму од 
02.11.2009. године између Мат компани доо Пљевља и Маестратурс доо 
Будва заведен под бројем 1461 у предузећу доо Маестралтурс, одлука о 
повећању оснивачког капитала за 750.000 евра оснивача Блаже Дедића 
доо Маестралтурс Будва од 04.03.2009. године, картица конта 
Маестралтурс доо за период 01.01.2009. године – 31.12.2009. године на 
девизном рачуну 262020 Хипо алпе адриа банка Подгорица, снимљени 
видео материјал о отварању сефа окр. Штрпца у Војвођанској банци у 
Новом Саду, ул. Железничка бр. 3, дана 25.06.2010. године са 1 ЦД-ом, 
извештај Министарства финансија, пореске управе, стр. пов. бр. 61/2010 
– 03/2 од 27.05.2010. године, уговор о позајмици новчаних средстава, 
извод 5001 Металс банке ад Нови Сад, уговор о позајмици новчаних 
средстава, извод Металс банке ад Нови Сад 5015, анекс уговора о зајму, 
изводи Металс банке ад Нови Сад 5123, 5104, 5003, 5005, 5006, 5007, 
5019 и 5020, записник МУП-а РС, УКП бр. 275/10 – 104 од 16.07.2010. 
године о претресању стана Милана Лазаревића, потврде о привремено 
одузетим предметима од Милана Лазаревића од 15.07.2010. године са 
прилозима и записник о увиђају од 21.07.2010. године у односу на 
Милана Лазаревића, извештај о претресу рачунара окр. Андрије 
Крловића од 26.07.2010. године, извештај ОТП банке ад Нови Сад број 
12473 од 19.07.2010. године, налог за уплату износа од 2.038.435,оо 
динара од 21.03.2008. године, налог за уплату износа од 981.397,оо 
динара од 08.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.090.400,оо 
динара од 09.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.145.150,оо 
динара од 11.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.133.699,оо 
динара од 14.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.134.264,оо 
динара од 16.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.128.690,оо 
динара од 18.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.129.850,оо 
динара од 22.04.2008. године, налог за уплату износа од 1.129.200,оо 
динара од 05.05.2008. године, налог за уплату износа од 1.169.193,оо 
динара од 09.05.2008. године, налог за уплату износа од 1.110.364,оо 
динара од 13.06.2008. године, налог за уплату износа од 1.103.268,оо 
динара од 11.07.2008. године, налог за уплату износа од 1.099.412,оо 
динара од 15.07.2008. године, налог за уплату износа од 1.098.275,оо 
динара од 17.07.2008. године, налог за уплату износа од 1.070.984,оо 
динара од 05.08.2008. године, налог за уплату износа од 1.074.827,оо 
динара од 15.08.2008. године, налог за уплату износа од 1.065.246,оо 
динара од 25.08.2008. године, налог за уплату износа од 1.070.592,оо 
динара од 29.08.2008. године, налог за уплату износа од 1.115.361,оо 
динара од 05.09.2008. године, налог за уплату износа од 1.118.591,оо 
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динара од 08.09.2008. године, потврде ОТП банке ад Нови Сад од 
21.03.2008. године и 24.09.2009. године, допис Секретаријата за 
имовинско правне послове и грађевинску инспекцију, Градске управе за 
град Београд број XXI – 04 бр. 354.61 – 743/2009 од 11.12.2009. године, 
уговор о купопродаји непокретности између предузећа „М инвест 
инжињерниг“ доо из Београда и Цептер банке ад Београд од 07.09.2004. 
године, допис Секретаријата за имовинско правне послове и грађевинску 
инспекцију, Градске управе за град Београд број XXI – 08 бр. 354.1 – 
612/03 од 20.11.2009. године и документација предузећа Нови Тамиш доо 
из Панчева из 2008. године, 2009. године и 2010. године о пословном 
односу тог предузећа, предузећа Митросрем ад Сремска Митровица у 
вези са набавком 1.202 тоне минералног ђубрива марке NPK 15:15:15, а 
по уговору о продаји бр. 1534 од 28.12.2008. године, закљученом између 
предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О, као продавца и предузећа „Митросрем“ 
А.Д, као купца као и набавком 799,68 тона меркантилног кукуруза JUS 
квалитета, а по уговору о продаји бр. 1535 од 19.01.2009. године, 
закљученом између предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О, као продавца и 
предузећа „Митросрем“ А.Д. као купца, документација Findomestic банке 
ад о променама стања на рачунима предузећа Нови Тамиш доо Панчево, 
окр. Андрији Крловића и Луке Вујовића из Панчева, уговор о купопродаји 
непокретноси од 17.03.2008. године, закључен између Луке Вујовића као 
продавца и компаније Дунав осигурање адо Београд, са прилозима, 
службене белешке о обавештењима примљеним од грађана Стојана 
Стојановића, Драгољуба Ивића, Јасмине Петровић, Петра Шеика, Весне 
Илић, Луке Вујовић, потврда о привремено одузетим предметима УКП Ку 
бр. 18588/09 од 07.06.2010. године, јавни позив Агенције за 
приватизацију за учешће на јавним аукцијама, уговор о издавању 
банкарске гаранције бр. 151/09 од 15.04.2009. године, закључен између 
Металс банке ад Нови Сад и ад ТХУ Палић Суботица као носиоца 
конзорцијума са пратећом документацијом, службена белешка о 
обавешетњима приљеним од грађана Ненада Бубњевића, Миодрага 
Лазаревића, Срђана Радованова, Жељка Шћепановића, Дарка 
Јовановића, Михајла Поповића, Луке Лазичића, Ђорђа Јовановића, 
Душка Ћатића, Николе Старчевића, Драгољуба Косовића, Милана 
Стјепановића, Предрага Ранковића и Ивана Давидовића, позив 
Регулаторне агенције за енергетику из Подгорице од 21.07.2008. године 
за учешће у јавној расправи, извештај исте агенције број 08/977 од 
17.07.2008. године по захтеву предузећа Мат компани доо из Пљеваља, 
две одлуке Регулаторне агенције за енергетику из Подгорице број 08/977 
и извод из Централног регистра привредног суда у Подгорици од 
28.07.2010. године за предузеће Мат компани из Пљеваља. 

 
 

7. Да се у својству сведока саслушају: Миле Јерковић из 
Карађорђева, ул. ЈНА број 27, Бранко Божовић из Београда, ул. 
Милана Ракића бр. 110 б, Душко Раковић из Гајдобре, ул. Мире Попаре 
бр. 6, Милорад Савић из Бачке Тополе, ул. Блаже Вирага бр. 12, Ранко 
Делић из Новог Сада, ул. Коло српских сестара бр. 15/19, Марица 
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Млинарек из Апатина, ул. Димитрија Туцовића бр. 79, Жељко Киш из 
Апатина, ул. Језерска бр. 4, Стеван Живковић из Суботице, ул. Патриса 
Лубумбе бр. 10, Жељко Кнежевић из Палића, ул. Кањишки пут бр. 4, 
Блажо Марић из Суботице, ул. Копаоничка бр. 8, Ана Блажаник из 
Суботице, ул. Шандора Петефија бр. 20/Б, Ката Рајчић из Суботице, ул. 
Блашка Рајића бр. 27/71, Бојан Лучић из Суботице, ул. Копаоничка бр. 
8, Александар Патаки из Суботице, ул. Верушићка бр. 18, Дарко 
Перчић из Новог Жедника, ул. Матка Вуковића бр. 81, Ката Вучковић 
из Суботице, ул. Ловре Брачуљевића бр. 47/40, Јелица Пејовић из 
Суботице, ул. Цара Лазара бр. 74/36, Саша Борков из Суботице, ул. Јо 
Лајоша бр. 69/30, Зорица Кнежевић из Палића, ул. Кањишки пут бр. 4, 
Александар Велимировић из Ваљева, ул. Радована Драговића бр. 1, 
Миливоје Павловић из Новог Сада, ул. Масарикова бр. 18/13, Дијана 
Цветковић из Београда, ул. Драже Павловића бр. 21, Злата Авдић из 
Новог Сада, ул. Браће Јовандић бр. 9, Ђорђе Колџић из Београда, ул. 
Војводе Влаховића бр. 25-ч, Дарко Гроздановић из Ниша, ул. Булевар 
Немањића бр. 81/35, Мирољуб Пријовић из Панчева, ул. Војводе 
Радомира Путника бр. 29, Радованка Миливојевић из Суботице, ул. 
Лајоша Турзоа бр. 53/3, Наташа Борков из Суботице, ул. Душана 
Крњајског бр. 2, Десанка Ђекић из Суботице, ул. Арсенија Чарнојевића 
бр. 10/16, Милоје Грбовић из Суботице, ул. Трг Јакаба и Комора бр. 
16/26, Сандра Вучетић из Суботице, ул. Ловре Брачуљевића бр. 47/40, 
Александра Ковачевић из Новог Београда, ул. Душана Вукасовића бр. 
53, Маја Бјелица из Новог Београда, ул. Гандијева бр. 40, Нада Солдо 
из Суботице, ул. Храстова бр. 38/6, Мелита Сабо из Суботице, ул. 
Аугуста Цесареца бр. 11/б, Мирослава Дамјановића из Суботице, ул. 
Зрињског и Франкопана бр. 1а, Александар Марић из Суботице, ул. 
Стевана Филиповића бр. 62/17, Тихомир Лишић из Суботице, ул. 
Бискупа Лајче Бујавновића бр. 1, Душан Вукић из Ердевика, ул. Икијева 
бр. 4, Милун Лазаревић из Новог Сада, ул. Тодора Тозе Јовановића бр. 
3, Душко Раковић из Гајдобре, ул. Мире Попаре бр. 6, Обрад Протић 
из Новог Сада, ул. Радомира Раше Радујкова бр. 1, Митар Влаховић из 
Новог Сада, ул. Хајдук Вељкова бр. 11, Зденка Мрзљак из Осијека, 
Република Хрватска, ул. Шеталиште Кардинала Шепера бр. 8д, Илија 
Којић из Новог Сада, ул. Ласла Гала бр. 9, Чедо Суботић из Каћа, ул. 
Здравка Челара бр. 12, Шикуљак Драга из Зворника БиХ, ул. Змајевац 
бр. 33/9, Милан Васиљевић из Новог Сада, ул. Футошка бр. 77, Лука 
Вујовић из Панчева, ул. Славонска бр. 9, Радмило Јеличић из села 
Калудра, општина Рајковац, Милан Лазаревић из Београда, ул. 
Венизелосова бр. 25/14, Остоја Станишић из Панчева, ул. Копаоничка 
бр. 11, Зеремски Александар из Београда, ул. Аугуста Цесареца бр. 
10д, Исидора Јовановић из Пљеваља, ул Саве Ковачевић бб, Иван 
Марић из Београда, ул. Аљехинова бр. 2, Бојан Павловић из Београда, 
ул. Браће Јерковић бр. 53/8, Ана Јестровић из Београда, ул. Булевар 
Арсенија Чарнојевића бр. 52а, Наташа Ђорђевић из Суботице, ул. 
Душана Крњајског бр. 2, Стојан Стојановић из Београда, ул. 
Владимира Томановића бр. 10/15, Драгољуб Ивић из Сремске 
Митровице, ул. Масарикова бр. 12, Јасмина Петровић из села Јарак, 
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ул. Кудошка бр. 45, општина Сремска Митровица, Петар Шеик из села 
Лаћарак ул. Доситејева бр. 24-б, Весна Илић из села Лаћарак, ул. 
Школска бр. 121, општина Сремска Митровица, Ненад Бубњевић из 
Новог Сада, ул. Владике Ћирића бр. 37, Миодраг Лазаревић из Новог 
Сада, ул. Тодора Тозе Јовановића бр. 3, Срђан Радованов из Новог 
Сада, ул. Саве Ђисалова бр. 25, Жељко Шћепановић из Новог Сада, 
ул. Тодора Тозе Јовановића бр. 4, Дарко Јовановић из Новог Сада, ул. 
Руђера Бошковића бр. 37, Михајло Поповић из Новог Сада, ул. Браће 
Рибникар бр. 25-б, Лука Лазичић из Новог Сада, ул. Васе Стајића бр. 
22ц, Ђорђе Јовановић из Новог Сада, ул. Шафарикова бр. 21, Душко 
Ћатић из Беочина, ул. Стојана Вукосављевића бр. 68, Никола 
Старчевић из Беочина, ул. Стојана Вукосављевића бр. 43, Драгољуб 
Косовић из Новог Сада, ул. Боквица бр. 5, Предраг Ранковић из Новог 
Сада, ул. Стевана Момчиловића бр. 16, Давидовић Иван из села 
Черевић, ул. Омладинска бб, општина Беочин, Милан Стјепановић из 
Беочина, ул. Цара Душана 1а и Ненад Стругар из Новог Београда, ул. 
Нехруова бр. 78,  
 
         - Да се окривљенима Дарку Шарићу и Зорану Ћопићу, на 
основу члана 304. став 2. ЗКП, суди у одсуству, 
 
         - Да се према окривљенима Небојши Јестровићу, Андрији 
Крловићу, Предрагу Милосављевићу, Радовану Штрпцу, Маринку 
Вучетићу, Дубравки Штрбац и Стевици Костићу продужи 
притвор, и то према окривљенима Андрији Крловићу, Предрагу 
Милосављевићу и Маринку Вучетићу, на основу члана 142. став 
1. тач. 1, 3. и 5. ЗКП, према окривљенима Радовану Штрпцу, 
Дубравки Штрбац и Стевици Костићу, на основу члана 142. став 
1. тач. 1. и 3. ЗКП, а према окр. Небојши Јестровићу, на основу 
члана 142. став 1. тач. 3. и 5. ЗКП.    

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чињенично стање описано у изреци ове оптужнице утврђује се 
током спроведене истраге и предложеним доказима.  
 
 У својој одбрани пред истражним судијом окривљени Штрбац 
Радован негирао је извршење кривичних дела која му се стављају на 
терет, наводећи да окривљеног Шарић Дарка познаје уназад 7 година, 
као бизнисмена који има порекло пара које нико не може оспорити, да је 
стекао 29 милиона евра од продаје Штампа система Мађарима, и 9 
милиона евра од продаје цемента у Црној Гори, као и да је од истог био 
ангажован као адвокат у више парничних поступака везаних за 
решавање његових имовинских проблема у виду легализације и 
парцелизације дела земљишта на коме је окр. Шарић купио кућу, а за 
које послове га је окр. Шарић плаћао као адвоката. Такође окр. Штрбац 
је са сигурношћу навео да окривљени Шарић на територији Србије не 
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поседује било које предузеће у свом власништву, те да исти нема 
никакве везе са хотелско туристичким предузећем Војводина као ни 
предузећем Путник а.д. и хотелом Путник, ресторанима Сечуан, Липа и 
Дунавска оаза. Наведена предузећа су у вези једино са Блажом Дедићем, 
власником фирме Маестралтурс која је ова предузећа купила на јавној 
аукцији. Наиме, окривљеног Штрпца ангажовао је крајем 2008. године 
окривљени Јестровић Небојша, као председник Управног одбора 
предузећа „Палић“ а.д. из Суботице. Улога окр. Штрпца била је да као 
адвокат пронађе начин да превазиђе проблем неиспуњавања услова 
предузећа Палић за учешће на аукцији Војводине и Путника. Како су, 
између осталих, услови за учешће на поменутој аукцији били и да хотел 
има 4 звездице, да се бави хотелијерством одређени број година, те да је 
обрт капитала у години пре аукције преко 5 милиона евра, то је окр. 
Штрбац контактирао свог пријатеља Блажу Дедића, власника хотела 
Медитеран и позвао га да узме учешће у наведеној аукцији. Недуго 
потом, окр. Штрбац је упознао Блажу Дедића и окр. Јестровић Небојшу, 
којом приликом су они закључили уговор о конзорцијуму и постигли 
договор да ће након лицитације окр. Штрбац бити председник Управног 
одбора, а да ће  директора поставити окр. Јестровић Небојша. Са 
окривљеним Шарићем није никад коментарисао постављење директора у 
овим приватизованим хотелима, чак се може рећи да је са њим у 
претходној години комуницирао свега два до три пута преко телефона.  

Даље, окр. Штрбац је навео да је окривљеног Соковић Горана 
познаје непуних годину дана, те да га је упознао на летовању, у хотелу 
Медитеран, на црногорском приморју, којом приликом је са њим имао тек 
неколико необавезних разговора. Могуће је да је том приликом са њим 
коментарисао инвестиције око предузећа Јединство из Гајдобре и Млади 
Борац из Сонте. Познато му је да он у Пљевљима има бутик, обзиром да 
му је поклонио један од продајних артикала из истог. Окривљеног 
Соковића је видео у друштву са окр. Шарићем само приликом отварање 
дискотеке окр. Шарића у Пљевљима. 

Милета Јерковића упознао је крајем 2008. године, када је 
прихватио да га заступа као адвокат у постуку који се водио против 
Јерковића, као и да му пружа адвокатске услуге везано за пословање 
већег броја његових фирми. На молбу Јерковића да му пронађе 
поузданог партнера или лице које би било заинтересовано за неки други 
облик сарадње, који би Јерковићу помогао да изађе из кризе у 
пословању његових предузећа, окр. Штрбац му је предложио да га 
упозна са окр. Шарић Дарком, обзиром да је поуздано знао да окр. 
Шарић располаже са 29 милиона евра регуларних средстава добијених 
продајом фирме „Штампа систем“, а да је свој претходни капитал од 9 
милиона евра стекао извозом цемента из Црне Горе у Албанију, односно 
да је окр. Шарић бизнисмен који има порекло пара које нико не може 
оспорити. До састанка Јерковића са окр. Шарићем је дошло у Шарићевој 
вили на Татарском  брду којом приликом је Јерковић понудио окр. 
Шарићу своје највеће предузеће на продају или други пословни 
аранжман, да би после овог састанка уследила још 2 до 3, максимално 4 
састанка на којима је окр. Шарић изнео свој став Јерковићу да није 
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заинтересован за улагања која му је овај предлагао, након чега су ови 
разговори и обустављени. Наиме, окр. Шарић је одбио први Јерковићев 
предлог да купи његово предузеће Бачка Сивац из разлога што је ово 
предузеће, према подацима којима је окр. Шарић располагао, било пред 
одузимањем од стране агенције за приватизацију због нередовног 
извршавања уговорених обавеза од стране Јерковића, да би потом одбио 
и другу Јерковићеву понуду која се односила на предузеће Бачка у Бачу 
а такође је одбио и понуду Јерковића да му помогне у финансирању 
предузећа 7.јули. Окривљени Штрбац је такође навео да је у адвокатској 
канцеларији у свом стану, исплаћивао Јерковићу девизна средства, али 
да ове исплате нису биле повезане са предузећима Јединство из Гајдобре 
и Млади борац, већ су се односиле на њихове друге пословне односе, 
који се не односе на било које предузеће из захтева тужилатва за 
спровођење истраге. Последњи контакт који је окр. Штрбац имао са 
Јерковићем одиграо се седмог фебруара текуће године, на Јерковићеву 
иницијативу, којом приликом нису разговарали о исплати купопродајне 
цене за дворац у Сонти, нити о уништењу потврде о примопредаји новца 
за тај дворац 

Унаредном периоду окр. Штрбац је од Јерковића сазнао да истоме 
прети одузимање приватизоване фирме „Јединство“ А.Д. из Гајдобре, па 
како је окр. Штрбац био лично заинтересован за куповину, односно 
преузимање исте, то је и извршио одговарајуће провере у Агенцији за 
приватизацију. Сазнао је да да конзорцијум чији је представник био 
Милорад Савић, а стварни власник Јерковић Миле, касни са уплатом 
друге рате и да се уговор о уступању куповине 70% друштвеног 
капитала може остварити тек након уплате ове рате од стране поменутог 
конзорцијума. Управо у намери да изврши преузимање овог предузећа, 
окр. Штрбац је новчани износ од 455.000 евра готовог новца, чије већи 
део потиче од његових личних средстава а део од 150.000 евра од 
позајмице од Суботић Чеде, његовог пријатеља који живи у Каћу, 
уплатио у НЛБ банци на свој девизни рачун, извршио конверзију и потом 
безготовински трансфер на рачун Милорада Савића, који је овај на име 
уплате друге рате купопродајне цене за предузеће Јединство из Гајдобре 
уплатио Агенцији за приватизацију. Апоенска структура овог новца била 
састојала се од новчаница од 50 евра или новчаница веће апоенске 
структуре. Након тога окр. Штрбац је закључио уговор са Агенцијом за 
приватизацију о уступању овог предузећа и потом почео да води бригу о 
пословању, сада његовог предузећа Јединства из Гајдобре. Недуго након 
преузимања овог предузећа требало је исплатити трећу рату 
купопродајне цене за Јединство у износу од 576.000 евра. Како за 
исплату ове рате није имао довољно средстава, окр. Штрбац је извршио 
одређене позајмице и то 350.000 евра од Којић Илије, његовог 
пријатеља, бившег пуковника државне безбедности и бившег Министра 
унутрашњих послова Републике Српске Крајине, 500.000 евра од 
Митровић Радмила и 250.000 евра од његовог таста – Мрзљак Рада, које 
позајмице су биле готовинске, као и позајмице од 347.000 евра које му је 
трансферисао његов пријатељ Блажо Дедић власник хотела Медитеран, 
а који послује у оквиру предузећа Маестралтурс из Будве. Позајмицу од 
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Митровић Радмила, његовог пријатеља узео је у два наврата. Први део 
позајмице је узео у јулу месецу у Црној Гори, којом приликом је 
сачињавању потврде о раније позајмљеним средствима у износу од 
250.000 евра као и о износу од 250.000 евра које би му Митровић 
Радмило касније исплатио,  присуствовао и Јерковић. Позајмљена 
средства окр. Штрбац није физички пренео у Србију обзиром да је 
зајмодавац – Митровић Радмило поседовао велики капитал у Србији. 
Објашњавајући даље изворе финансирање текућег пословања предузећа 
Јединство, окр. Штрбац је навео да је новац у износу од 350.000 евра 
који је добио на име исплате дела купопродајне цене његовог стана у 
Новом Саду, од купца Николе Вујачића, конвертовао у динаре и одмах 
уплатио на рачун Јединства из Гајдобре. Са окривљеним Шарићем никад 
није коментарисао инвестиције везане за предузеће Јединство из 
Гајдобре нити за друго предузеће везано за Јерковића обзиром да је окр. 
Шарић оценио Јерковића као преваранта који не заслужује да са њим 
комуницира. Како су наведене позајмице вршене, тако су сукцесивно и 
поменути износи уплаћивани на име треће рате, да би крајем јула 2009. 
године, био исплаћен целокупни износ треће рате. За то време део 
позајмљеног новца окр. Штрбац је користио за текућу ликвидност 
предузећа Јединство из Гајдобре, а у периоду који је уследио окр. 
Штрбац је својим правничким умећем и делом наведеног позајмљеног 
новца успео да деблокира рачун предузећа Јединство из Гајдобре. Са 
наведеном трансакцијом и преузимањем предузећа Јединство из 
Гајдобре, окривљени Шарић Дарко нема никакве везе. Јединство из 
Гајдобре је купљено искључиво средствима окр. Штрпца, изашло из 
блокаде искључиво његовом умешношћу и позајмицама горе наведених 
људи.  

Упоредо са наведеним преузимањем предузећа Јединство, окр. 
Штрбац је у Министарству пољопривреде сазнао да је решењем Агенције 
за приватизацију од Јерковића одузето предузеће Млади Борац из Сонте, 
којом приликом се упознао и са Жељком Кишом који је постављен од 
стране Акцијског фонда као привремени заступник тог капитала. Како је 
локација овог предузећа била релативно близу предузећу Јединство из 
Гајдобре, а механизације ова два предузећа су се допуњавале, то се окр. 
Штрбац у циљу побољшања економске ефикасности Јединства из 
Гајдобре, ангажовао да узме у закуп предузеће Млади Борац. Уговор о 
закупу је потом и закључен уз услов да окр. Штрбац плати закуп за 
претходну годину, који Јерковић није платио. Као гарант окр. Штрпцу за 
плаћање закупа јавио се окр. Јестровић Небојша, директор и власник 
фирме Муниципијум С, са којим је у наведеном периоду интезивно 
комуницирао. Седиште предузећа Муниципијум С било је на истој адреси 
као и стан за чију купопродају је окр. Штрбац у име окр. Шарића сачинио 
уговор. Међутим, никад није видео окр. Шарића у друштву са окр. 
Јестровићем – директором Муниципијума С. Са наведеним уговором о 
закупу окривљени Шарић Дарко нема никакве везе, већ је тај уговор 
закључен искључиво у циљу превазилажења основног проблема у 
функционисању предузећа Јединство из Гајдобре, односно дефицита 
обрадивог земљишта. Са окр. Шарићем никад није коментарисао Млади 
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Борац из Сонте. Ово предузеће је окр. Штрбац намераво да у догледној 
будућности приватизује на своје име, па како је срж тог имања био 
дворац – каштел, то је окр. Штрбац покренуо преговоре око његове 
куповине са Милетом Јерковићем. Проблеми су настали око износа 
купопродајне цене, која је по мишљењу окр. Штрпца била превише 
висока, око уписа претходног власника – Јерковићевог кума, који је 
одбијен од стране Републичког геодетског завода, а који притом није ни 
платио купопродајну цену, као и око правног питања да ли Јерковић 
може да продаје поменути дворац у тренутку када је Агенција за 
приватизацију поништила уговор о приватизацији. Део купопродајне 
цене за поменути каштел од 250.000 евра је окривљени Штрбац исплатио 
Јерковићу и то у својој канцеларији, којом приликом није био сачињен 
купопродајни уговор, већ је само састављена признаница коју су њих 
двојица потписали. Остатак купопродајне цене до 450.000 евра, колико 
је Јерковић укупно тражио, требао му је бити исплаћен накнадно. 
Окривљени Штрбац је објаснио да ових 250.000 евра потиче од продаје 
његове куће у Ветернику купцу – Шарић Јосипу за износ од 300.000 евра. 
Такође, окривљени Штрбац је навео да је у пословни аранжман око 
Младог борац ушао његов пријатељ Шарић Јосип из Нашица у Хрватској, 
са којим је закључио уговор о заједничком улагању и предао захтев у 
АПР за отварање заједничке фирме. У дугорочном циљу приватизације 
овог предузећа окр. Шарић је преузео испуњење потраживања 
Војвођанске банке према Младом борцу, које је датирало пре времена 
уласка Јерковића у приватизацију истог, у износу од 340.000 евра. 
Уговором је било предвиђено да се наведени износ исплати у 11 
месечних рата, а чију исплату је финансирао Шарић Јосип. 

Окр. Штрбац је даље навео да нема сазнања о пословању 
предузећа Митросрем, а да је окр. Ћопића, видео свега два до три пута у 
животу. 

Међутим, окр. Штрбац је на другом саслушању пред истражним 
судијом појаснио да је окр. Ћопића упознао претходне године, обзиром 
да је овај често био гост кафића у близини његовог стана. Први сусрет 
после овог случајног упознавања у кафићу био је у просторијама стана 
окр. Штрпца, којом приликом је дошло до свађе између окр. Ћопића и 
Милета Јерковића, а поводом њихових нерашчишћених рачуна. Том 
приликом окр. Ћопић и Јерковић су покушали да се договоре да 
компензују међусобна потраживања њихових фирми, којом приликом се 
дошло до цифре од 44.000.000 динара потраживања које је Јерковић 
имао према Митросрему, али тог дана нису постигли никакав договор, да 
би непосредно после овог догађаја окр. Ћопић пренео окр. Штрпцу  да 
му је Јерковић пустио на наплату пустио меницу и на тај начин блокирао 
рачун предузећа Митросрем. О наведеном Јерковићевом пуштању 
менице окр. Штрбац има сазнања само из ове комуникације са окр. 
Ћопићем. У циљу разрешења ове ситуације окр. Ћопић је замолио окр. 
Штрпца да са Јерковићем постигне договор око ових дужничко 
поверилачких односа везано за Митросрем, а о којима окр. Штрбац није 
имао никаква сазнања, да би у том циљу је окр. Ћопић почео да преко 
окр. Штрпца врши готовинске исплате  Јерковићу. Исплата је било 
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неколико и вршене су у канцеларији окр. Штрпца, којим приликама је 
окр. Штрбац сачињавао признанице, које су биле битне да би окр. 
Штрбац могао да се раздужи, односно оправда пред окр. Ћопићем. 
Вероватно је да окр. Ћопић и не зна за постојање ових признаница 
обзиром да их је окр. Штрбац сачињавао више ради себе и као савестан 
адвокат. 

Ове износе новца је окр. Ћопић слао преко свог возача у 
затвореној коверти и са назнаком „за Мила Јерковића“ и увек је на омоту 
коверте био уписан и износ новца. Возач је овај новац увек остављао у 
канцеларији окр. Штрпца када он није био присутан. Нити окр. Ћопић 
нити Јерковић нису спомињали окр. Шарића у било ком контексту, па ни 
као лице које је купило предузеће Митросрем од окр. Ћопића. 
Окривљени Штрбац је такође навео да једина сазнања која он има да је 
окр. Шарић власник Митросрема потичу из дневних новина. 

Окривљеног Стевицу Костића познаје и он му није доносио било 
какав новац, већ је он истог ангажовао након што је добио отказ на 
радном месту баштована код окр. Шарића. Послови које је окр. Костић 
радио за окр. Штрпца су разноврсни послови испомоћи око вођења 
фирме као и вођења машинског парка, а које је обављао на радном 
месту стручног консултанта за послове стројарства у предузећу 
Јединство из Гајдобре. 

Окривљеног Крловић Андрију познаје као адвоката окр. Шарић 
Дарка који је одиграо кључну улогу у продаји предузећа Штампа систем 
компанији ВАЦ из Немачке. Упознао га је током 2008. године и са њим је 
остварио свега неколико контаката. Окр. Крловића је видео у друштву са 
окр. Шарићем приликом отварања дискотеке Муниципијум у Пљевљима и 
можда једном приликм случајно у Новом Саду, тек у пролазу. 

Окр. Штрбац је такође навео да није био присутан ма ком састанку 
на коме су били присутни окр. Шарић, окр. Ћопић, окр. Крловић и 
Јерковић, те да не зна која би свима њима била заједничка тема. 

Окривљеног Милосављевић Предрага видео је само једном 
приликом, када је окр. Милосављевић као директор предузећа 
Муниципијум С потписао гаранцију потребну за закуп земљишта Млади 
борац из Сонте и Јединство из Гајдобре. Са окр. Милосављевићем се чуо 
више пута телефоном, а његова супруга ради у ревизорској кући која је 
требала да изврши ревизију пословања Младог Борца из Сонте за 2009. 
годину.  

Када су окр. Штрпцу биле потребне гаранције за да ће закупнине 
за предузеће Млади борац из Сонте бити плаћене, обратио се свом 
пријатељу окр. Јестровић Небојши – власнику Муниципијума С који је 
пристао да му изда менице, али пошто исте нису биле правилно 
попуњене, по договору са окр. Јестровићем обратио се тадашњем 
директору окр. Милосављевићу који је менице потом правилно попунио. 
Окр. Милосављевића ја контактирао преко свог приправника који је 
претходно радио у Муниципијуму С. 

Окривљеног Вучетић Маринка је срео два пута и то као оснивачког 
члана приликом одржавања оснивачких скупштина хотела Војводина и 
Путник. Познато му је да је окр. Вучетић био директор ХТП Палић. 
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Оваква одбрана окр. Штрбац Радована усмерена је на избегавање 

кривичне одговорности и оповргнута предложеним доказима.  
 
 Наиме, чињеница да је у оквиру ОКГ окр. Шарића, окр. Штрбац 
имао задатак да пласира прљав новац у легалне токове, пре свега у 
приватизацију предузећа Јединства из Гајдобре и у закуп предузећа 
Млади Борац из Сонте, као и њихово текуће пословање, доказује се 
транскриптима разговора између Јерковић Милета и окр. Штрбац 
Радована од 27.03.2009. године у коме је окр. Штрбац, појашњавајући 
своју улогу у овој организацији, навео Јерковићу да му је окр. Шарић 
лично пренео да окр. Јестровић, као економски стручњак и човек од 
Шарићевог апсолутног поверења, стоји иза свих финансијских 
трансакција које је окр. Штрбац имао у протеклих 10 година, те да он 
има његову подршку. Такође из наведеног разговора произлази да је у 
кући на Татарском брду код окр. Шарића одржан састанак на коме је 
између осталог присуствовао и окр. Штрбац, обзиром да је он био 
задужен за Гајдобру и Сонту, а окр. Крловић за Топико, па у том смислу 
окр. Штрбац наводи: „...Дарко је мени рекао, јер су они имали јуче 
састанак и мене су звали после састанка само да, што се каже будем 
присутан јер они имају везано за све, и за ово и за оно, и за Топико и за 
п... материне, а ја имам само Гајдобру, и, и, и, ово, Сонту“. Из овог 
разговора такође несумњиво произлази да су окр. Крловић, окр. Ћопић и 
окр. Штрбац били задужени за пословање различитих предузећа, те да 
су се код окр. Шарића одржавали састанци на којима је окр. Шарић 
координирао деловање ових припадника његове ОКГ како би се ова 
његова предузећа међусобно допуњавала у пословању и прикривању 
средстава окр. Шарића стечених трговином кокаином, па тако окр. 
Штрбац у једном тренутку објашњава Јерковићу: „...сад су се они, 
мислећи на окр. Ћопића и окр. Крловића, мени јавили да је тај Ћопо и 
Андрија преузели гнојиво, да ће то решити...и онда га је Дарко назвао и 
реко па добро, каже какву сте то уреу послали Радовану“. Да је окр. 
Штрбац у поступку преузимања предузећа Јединство из Гајдобре 
поступао по налозима окр. Шарића, као и са новцем који му је окр. 
Шарић давао, доказује се даљом садржином овог разговора у коме окр. 
Штрбац наводи Јерковићу да му је окр. Шарић рекао: „Радоване те паре 
овај преусмери у то да се деблокира Гајдобра овај...“. Да је окр. Штрбац 
редовно реферисао окр. Шарићу о пословању предузећа Јединство из 
Гајдобре потврђује се и разговором од 13.04.2009. године у коме Штрбац 
појашњава Јерковићу да је концепција пословања који има окр. Штрбац 
срачуната да има покриће у свим аспектима пословања па се тако чак и 
Дарко љути на њега што је изнајмио силос, мислећи притом на 
изнајмљивање 1000 вагона силоса у власништву Јединства из Гајдобре, 
које је окр. Штрбац изнајмио Викторији груп за паритет семена, када су 
они, мислећи на самог окр. Шарића, могли то да плате. Даље, окр. 
Штрбац објашњава Јерковићу како је окр. Шарићу тешко да разуме такав 
начин пословања наводећи да му окр. Шарић каже: „Радоване, могли смо 
дупло више да зарадимо... ово, оно...“. Из даљег тока овог  разговора 
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несумњиво произлази да је окр. Штрбац као покриће за текућа улагања у 
пословање предузећа Јединство из Гајдобре, лажно приказивао као 
позајмице, односно као зараду од адвокатуре па тако окр. Штрбац 
објашњава Јерковићу даљи ток његовог разговора са окр. Шарићем: „...и 
ја кажем њему, мислећи на окр. Шарића, моја концепција је што сам ја 
400.000 мого негде да имам као адвокат, мого сам да позајмим..., али ја 
са овим имам уговор да сам узо сво семе... па само тако послујем...па 
имамо покриће да сам ја оно што сам морао платит, да сам ја то имао 
одлакле да платим...“, да би на Јерковићеву опаску да ће на тај начин 
испасти бољи према њему, мислећи на окр. Шарића, него што су испали 
Ћопа и Крловић, окривљен Штрбац одговорио : „Да.“ Да је окр. Штрбац, 
у оквиру наведне концепције, лажно приказивао (кроз уговоре о 
позајмицама или уговоре о продаји стана)  порекло новца које је улагао 
у пословање предузећа Јединство из Гајдобре, а у циљу прикривања 
његовог порекла, доказује се и транскриптом разговора од 592 стр у 
коме окривљени Штрбац објашњава Јерковићу да тренутно нема новца 
за подмиривање текућег пословања Јединства, наводећи да га окр. 
Крловић није звао : „Није ме звао. Ни један једини пут. Ни он ни Ћопо. 
Нико. Дарко ми је данас послао поруку преко другога – стигао сам, гледај 
да се видимо свакако. Ја морам, ја морам, јеби га, отић узети 500.000 
еура и морам отићи у ... или да ми каже ком да се јавим у Црну Гору, 
јеби га, и морам направит купопродајни уговор да сам продо стан овај за 
500.000 да би мого да платим овај, рату...А приноси су добри у 
„Гајдобри“, али сам касно почео. Из разговора од 12.05.2009. године у 
трајању од 55:12 утврђује се да је окр. Шарић стављао на располагање 
окривљеном Штрпцу веће износе новца а ради обављања послова за 
окривљеног Шарића, па тако у поменутом разговору окр. Штрбац 
објашњава Јерковићу за које потребе ће утрошити тај новац наводећи: „ 
држим 500.000 од зајебанције...значи, да решим трафо станицу, за њега, 
за његових тамо 5,6 кућа да уведем трафо станицу (мислећи на куће окр. 
Шарића на Татарском брду), ако ми буде требало да платим 200-
300.000...“. Из разговора од истог дана у трајању од 59:00 утврђује се да 
је окр. Штрбац све износе новца које је уплаћивао у Јединство Гајдобра, 
добијао од окр. Шарић Дарка, а не из позајмица или од продаје 
некретнина како окр. Штрбац у својој одбрани наводи. Наиме, у 
поменутом разговору окр. Штрбац објашњава Јерковићу да је окр. Шарић 
уплатио : „...на рачун Гајдобрин, па сам му рекао да је стигла рата 569, 
579.000 01.06. требало да се плате, каже: зар нисмо платили место 
Милета? Кажем ја: јесмо, ал то је Миле требао да плати прошле године. 
Јао. Тако, кад је дошо кад сам га избомбардирао тим не знам цифрама и 
то , ово 579, ово оволико...“ Да се окр. Штрбац, у оквиру наведене 
концепције трудио да прикаже новц који је у име окр. Шарића улагао у 
пословање предузећа за која је био задужен, у коју сврху је и подизао 
кредите ради мешања легалног новца са прљавим, доказује се и 
разговором од 21.05.2009. у трајању од 143:41 у коме окр. Штрбац 
објашњава Јерковићу: „...и онда да подигнем кредит 3, 4.000.000 од 
Фонда за развој, ..., на 6 година 1% камата и онда ја од те лове, имам 
покриће одакле, значи мени Дарко не треба. Мени Дарко треба сад за 
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ове, за ова срања...200, 300, 400.“ да би на Јерковићево питање да ли ће 
окр. Шарић дати паре за Гајдобру и Сивац које је обећао, окр. Штрбац 
одговорио: „Пa, даће паре“ 
  Наводи окр. Штрпца да са пословањем Митросрема није имао 
никакве везе оповргнути су даљим током овог разговора из кога се са 
сигурношћу утврђује да је окр. Штрбац посредовао код окр. Шарића да 
се Јерковићу исплати износ који му је предузеће Митросрем дуговало, па 
тако на упозорење Јерковића да ће пустити меницу на наплату 
Митросрему, окр. Штрбац одговара да је он све већ објаснио Дарку, те да 
је овај прихватио његов став по том питању. У даљем току овог 
разговора окр. Штрбац преноси Јерковићу ток састанка који је одржан 
код окр. Шарића, где је окр. Ћопић реферисао окр. Шарићу своје 
гледиште око потраживања Јерковића према Митросрему, да би окр. 
Шарић на крају састанка рекао окр. Штрпцу: „Ако Миле, мислећи на 
Јерковића, долази вечерас код тебе, нек дође код мене, да је то решим, 
тих 37 милиона, да ја то платим и да, каже, ставим тачку на то“. Да је 
окр. Штрбац у скидању блокаде са предузећа Јединство из Гајдобре, 
поступао по налозима окр. Шарића, доказује се и даљом садржином овог 
разговора  где окр. Штрбац преноси Јерковићу да је рекао окр. Шарићу: 
„Дарко ја сам ово, мислећи на дуг Јединства према „Дијаманту“, 
договорио 100% за ову недељу...и даће ми Агенција сагласност...дакле 
да ови скину меницу“.  
 Да је окр. Шарић стварни власник Митросрема доказује се и 
разговором од 15.05.2009. године у 09:58, у коме окр. Ћопић, на речи 
окривљеног Штрпца да му је повучена блокада Митросрема коју је 
Јерковић пуштањем менице изазвао, истоме одговара: „Па није мени 
повучена, него теби и Дарку“ 

Такође, да је окр. Штрбац деловао у име окр. Шарића потврђује и 
даљи ток разговора у коме окр. Штрбац предаје Јерковићу потврде 
везане за документацију Јединства из Гајдобре: „ него ово је потврда за 
мене и за Дарка, а ово је потврда за тебе и за мене“. 

Овим разговором се потврђује да је и окр. Штрбац Дубравка била 
упућена у делатности које је окр. Штрбац радио у име окр. Шарића 
обзиром да је иста припремила документацију која се односила на 
међусобно поравнање односа између Јерковића и окр. Шарића као новог 
фактичког власника Јединство из Гајдобре, а коју су током разговора 
прегледали окр. Штрбац и Јерковић.  

Да је окр. Штрбац поступао као члан ОКГ окр. Шарића доказује се 
и даљим током разговора, где окр. Штрбац објашњава Јерковићу 
структуру ове ОКГ, наводећи: „друже, имају неке две струје, на једној 
страни су Ћопа и Крловић, они деле паре, а деру Дарка, то ти ја 
гарантујем,...а на другој страни смо Јестровић и ја, који више водимо 
рачуна о Дарковим парама, него о својим“. 

Да је окр. Штрбац по налогу окр. Шарића издејствовао у 
Министарству Пољопривреде закуп предузећа Млади борац из Сонте, 
доказује се тиме што је окр. Штрбац на Јерковићево питање да ли то 
узима он или Дарко, одговара : „Па јебига, узећемо, узећемо 
заједно...Сонту ћу ја, овај предложити Дарку да узмемо он и ја заједно, 
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по пола, да се води на моје име, јер тако сам договорио са Снежаном, 
мислећи на Снежану Ракиту.“ 

Такође, да окр. Штрбац редовно извештава окр. Шарића доказује 
се и транскриптом разговора од 14.04.2009. године, у коме окр. Штрбац 
објашњава Јерковићу да је Дарку пренео: „ја сам био јуче са Милетом, 
дао сам му обрачуне моје везно за Гајдобру, разговарали смо о Сонти, ја 
то могу да решим закупом Сонте, на шта Дарко каже: ја нећу више да 
слушам око тога, хоћу да завршимо данас или сутра везано за то. И 
колико треба Милету платити, да се плати и да се све очисти.“ 

Да окр. Штрбац није поступао самостално у узимању Младог 
Бораца из Сонте у закуп, већ по налозима окр. Шарића, и тек након 
одобравања даљег поступања од стране окр. Шарића, доказује се даљим 
током овог разговора када окр. Штрбац на питање Јерковића да ли су 
заинтересовани за Сонту, каже: ...Ћопо је правио стратегију колико се 
исплати...да 650.000 не долази у обзир, јер је то цена превелика, то не 
може поднети ни једна од засејаних култура, овај, Дарку сам ја рекао да 
су услови под којима ја могу преузети да без динара било кога да се 
части, али да се плати 100.000 закупа за прошлу годину и да се плати 
100.000 евра одмах унапред за ову годину и онда нама остаје закуп за 2 
године“. Да је у узимање Младог борца у закуп, окр. Штрбац поступао 
само по налозима окр. Шарића говори и разговор од 21.05.2009. године, 
где окр. Штрбац објашњава Јерковићу да је окр. Шарићу тешко да схвати 
да је откуп потраживања Војвођанске Банке према Младом Борцу добар 
потез, наводећи: „То је проблем код Дарка, он не воли кад му се пуно 
прича. А ја не могу да му објасним то простим речима из разлога што ја 
купујем потраживање, ја не купујем за 30, за 335.000.000, 335.000 евра 
колико је твоје потраживање, овај, дуговање на данашњи дан...Дакле, ја 
не купујем земљу, ја то њему не могу да објасним, дакле, да то сад тек 
мора ићи процес процене, па онда да мора ић на лицитацију, па за 
лицитацију може да се појави неко, не знам и тако даље, знаш. Дакле, то 
је проблем.“, као и разговором у трајању од 70:13 у коме окр. Штрбац 
наставља излагање о Младом Борцу речима: „ то је то, што је, кажем ти, 
Дарко тешко схватио, сад не можеш ти њему објаснити, јеби га, е сад кад 
ми дамо ту лову, сад морамо ић да се такмичимо с неким на лицитацији. 
Разумеш? Али је у том ствар, да ми то тако добијемо, ми преузимамо 
земљу без радника. Да је окр. Штрбац преговоре са Јерковићем везане 
за Млади Борац, водио у име окр. Шарића, а не у своје име како је он то 
у својој одбрани навео доказује се и разговорима од 22.05.2009. године у 
трајању од 312:10, у трајању од 162:34 и у трајању од 175:06 у којима 
окр. Штрбац са Јерковићем коментарише како је требало да прихвати 
понуду окр. Шарића за Млади Борац и каштел у износу од 17.000.000 
еура. Разговором од 13.06.2009. године у трајању од 22:27 утврђује се да 
је окр. Штрбац о предузимању послова за које га је окр. Шарић задужио, 
реферисао истом до детаља те тако у поменутом разговору на 
Јерковићево питање да ли ће окр. Шарић ићи на пут, окр. Штрбац 
одоговара: „Неће, рекао ми је да дођемо вечерас. Ја му испричао све 
планове. Испричао сам му све и за, за овај земљу и за ово у Сонти, за 
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заједничку комбинацију, за заједничку продају и ово и оно...Да, све сам 
му рекао“.  

Да је окр. Штрбац за окр. Шарића радио дужи низ година доказује 
се и разговором од 14.04.2009. годин у коме окр. Штрбац наводи 
Јерковићу да окр. Шарића заступа већ 10 година, и да у њега окр. Шарић 
има безгранично поверење. Такође, да је окр. Шарић Дарко имао кључну 
улогу у исплати дуга који је окр. Ћопић имао према Јерковићу, утврђује 
се из наведеног разговора кад окр. Штрбац преноси Јерковићу да је окр. 
Шарић рекао: „...и каже му, мислећи на окр. Ћопића, Дарко, каже Ћопо, 
то што дугујеш, то треба да се врати. Ја сам то рекао да ћу ја то вратити, 
али направите рачун. Нећу код мене никакве свађе и објашњавања. Оћу 
да дођете ти са аргументом, он са аргументом, колико је, толико је. 50, 
50“. 

Да је окр. Штрбац исплаћивао Јерковићу готовинске износе новца 
доказује се разговором од 16.04.2009. године из ког транскрипта 
произлази да је у бројању новца у укупном износу од 100.000 евра који је 
потом уз потврду исплаћен Јерковићу учествовала и окр. Штрбац 
Дубравка. Из наведеног разговора такође произлази да наведени новац 
припада окр. Шарићу, обзиром да окр. Штрбац у једном тренутку каже: 
„ма шта чу брајати? ...Бројим туђе паре, јеботе“. Да је окр. Штрбац 
извршио исплату 50.000 евра Јерковићу доказује се и разговором од 
25.04.2009. године у 13:33 часова. Да је окр. Шарић доносио коначне 
одлуке да ли ће се и која количина новца исплатити Јерковићу утврђује 
се из разговора од 30.04.2009. године у коме је окр. Штрбац навео 
Јерковићу : „...ма не може ти нико дат, док овај, мислећи притом на окр. 
Шарића, не буде рекао Може и не може“. Разговор окр. Штрпца и 
Јерковића од 30.04.2009. године у 20:25 часова потврђује да за исплату 
Јерковића од 350.000 еура, односно износа од 800.000 еура који је 
Јерковић накнадно тражио, окр. Штрбац треба да добије одобрење од 
окр. Шарића. Разговором од 21.05.2009. године у трајању од 81:44 
утврђује се да је окр. Штрбац исплатио Јерковићу 150.000 евра новца 
који су претходно бројали окр. Штрбац Радован и Дубравка, а на име 
исплате уговора о преузимању Јединства из Гајдобре. Да је у исплати 
новца Јерковићу било уобичајно да окр. Стевица Костић преноси исти 
окр. Штрпцу доказује се разговором од 13.06.2009. године у трајању од 
22:27, у коме Јерковић негодује што окр. Стевица Костић не може да 
донесе новац већ морају да иду до куће окр. Шарића. 

Да је окр. Штрбац приликом пословања са ТХУ Палићем знао да је 
окр. Шарић власник истог доказује се разговором од 01.05.2009. године у 
коме окр. Шарић јасно објашњава окр. Штрпцу да хотел још увек није 
реновиран, али да је леп и да има базен, додатне садржаје те да ће бити 
реновиран. Такође у овом разговору окр. Шарић га упућује да обиђе и 
други хотел, те да га занима мишљење окр. Штрпца. У даљем току 
разговора окр. Шарић везано за потраживање Јерковића у износу од 
800.000 еура, потврђује окр. Штрпцу да је спреман да прими Јерковића и 
у Подгорици или у Тивту ради договора око исплате. 

Да је окр. Штрбац преговарао у име окр. Шарића са Јерковићем 
доказује се разговором од 24.04.2009. године у 10:13 у коме окр. Штрбац 
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преноси окр. Ћопићу да му је окр. Шарић предао 50.000 да исплати 
Јерковићу за Сонту, али да му он наведени износ неће дати јер је 
издејствовао у Министарству пољопривреде да преузме закуп као јемац 
платац, те да на тај начин Јерковићу, као претходном закуподавцу 
Младог борца не исплаћују  ништа. Из овог разговора се види и 
координирана делатаност чланова ове ОКГ, где окр. Ћопић преноси окр. 
Штрпцу да му је „друг“, мислећи притом на окр. Шарића рекао да се 
Јерковићу не даје ни динара, док  на другој страни окр. Штрбац у свом 
изражавању јасно употребљава множину па тако каже: „ Е па када смо 
му ми давали 200-300 он није хтео...сада ћемо да видимо да то завршимо 
и узмемо без динара“ из чега несумњиво произлази да окр. Штрбац 
говори о њима као организованој криминалној групи окр. Шарића. 

Да су окр. Ћопић и окр. Штрбац, као чланови ове ОКГ задужени за 
различита предузећа под фактичком контролом окр. Шарића, поступали 
координирано, ради комплеменатрног деловања и у циљу прикривања 
порекла новца доказује се разговором од 30.04.2009. године у коме окр. 
Штрбац и окр. Ћопић договорају најпогоднији модалитет за пословање 
Шарићевог предузећа Јединство из Гајдобре, које је само формално 
пренето на окр. Штрпца. Да је окр. Штрбац координирао своје 
активности са окр. Ћопићем утврђује се и разговором од 13.06.2009. 
године у трајању од 22:27 у коме окр. Штрбац објашњава Јерковићу да 
се чуо са окр. Ћопићем везано за његову улогу у регулисању 
потраживања предузећа Дијамант према Младом борцу. Из овог 
разговора се утврђује и да је окр. Шарић исплатио окр. Ћопићу 
купопродајну цену за Митросрем. Да су окр. Штрбац, окр. Ћопић и окр. 
Крловић на састанцима код окр. Шарића усклађивали пословања 
предузећа за које их је окр. Шарић задужио доказује се даљим током 
овог разговора где окр. Штрбац објашњава Јерковићу да му се окр. 
Крловић и окр. Ћопић нису јављали: „ Е сад кад будем дошао (мислећи 
на састанак код окр. Шарића), можда ћемо га вечерас чути. Е, па ти 
Дарко да знаш, да Миле има купца, за 300 евра, овај, по тони. А немој 
рећи Ћопи пошто ми имамо купца, па провери с њим. Па ћеш онда 
видети, ко је колико тежак и ко колико зна“.  

Да је окр. Штрбац имао кључну улогу у преговорима које је ова 
ОКГ водила са Јерковићем у циљу деблокирања предузећа Митросрем од 
блокаде у коју га је Јерковић пуштањем менице ставио, као и да је у 
погледу пословања предузећ Јединство окр. Штрбац реферисао 
окривљеном Шарићу, доказује се и разговором од 03.05.2009. године, 
када је Јерковићу и исплатио део износа на име купопродајне цене за 
Јединство из Гајдобре, а који је у стан окр. Штрпца донео окр. Стевица 
Костић који је такође учествовао овом разговору, несумњиво упућен у 
тематику истог. Овим разговором се такође потврђује да су улоге 
чланова ове ОКГ биле јасно подељене, те да је окр. Штрбац у односу на 
Митросрем имао чисто посредничку улогу, обзиром да је он до тог 
тренутка био од окр. Шарића задужен само за Јединство, и касније за 
Млади Борац из Сонте, док су друга лица – окр. Ћопић и окр. Крловић 
били задужени за пословање Митросрема и других предузећа, па тако 
окр. Штрбац каже Јерковићу: „ Митросрем није био везан за никакво 
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Јединство, већ је био везан за наш договор“ мислећи притом на договор 
између Јерковића и окр. Штрпца као његовог адвоката, „Значи, ја од 
ничега не бежим, од мог договора за Агро, за Гајдобру, мислећи на 
Јединство из Гајдобре, ја не бежим, али немојте ви, мислећи на друге 
чланове ове ОКГ задужене за Митросрем – окр. Ћопића и окр. Крловића, 
као и на Јерковића, бежати од ваших обавеза“. „Да је била једна реч 
помена о Гајдобри, сад Дарко код тебе, па ми би већ били направили ту 
ревизију, јер би то било у мом интересу“, мислећи на себе као лице 
задужено од стране окр. Шарића за пословање предузећа Јединство из 
Гајдобре. У наставку овог разговора окр. Штрбац појашњава Јерковићу 
структуру ове организације наводећи: „…јер ти је изванредна ствар само 
што, што је Крловић друго крило заједно са Ћопом. Дакле, они су друга 
фракција која има далеко мање утицаја ( мислећи на утицај код окр. 
Шарића ), ал јеби га, то што…праве проблеме и нама, праве проблеме и 
Стеви ( мислећи на окр. Стевицу Костића ), што се каже на мањем 
нивоу“.  Да су се припадници ове ОКГ борили за наклоност окр. Шарића 
као организатора потврђују и следеће речи окр. Штрпца : „Ја сам тамо 
(мислећи на Агенцију за приватизацију) да ће то мени прихватити без 
тога, а то је, знаш шта је то за Крловића, Крловић то не зна, Крловић то 
не зна да сам ја добио. Он и сад прича Дарку како се то треба 
деблокирати, то све скупа и како је он направио комбинацију и ово и 
оно. Не зна. Зна Небојша (мислећи на окр. Јесторвића) и Небојша 
попиздео од среће, каже дај да те пољубим, каже, не могу да верујем, 
каже јел ти знаш шта је то говно (мислећи на окр. Крловића) све 
напричало, каже ово, оно“. 

Да је окр. Шарић имао кључну улогу и у процесу преузимања 
предузећа Јединство из Гајдобре говори и разговор од 05.05.2009 у 10:24 
у коме окр Шарић пита окр. Штрпца кад ће да буде завршена ревизија за 
Гајдобру, како би могли да утврде тачан износ који треба исплатити 
Јерковићу. Такође, окр. Шарић се и у разговору од 07.05.2009. године 
код окр. Штрпца распитује о току вршења поменуте ревизије. 

Из разговора од 15.05.2009. године утврђује се да окр. Штрбац 
реферише окр. Шарићу резултате које је постигао у преговорима са 
Јерковићем и активностима окр. Штрпца око предузећа Јединство из 
Гајдобре. 

Да је окр. Штрбац поступао по налозима окр. Шарића у узимању у 
закуп земљишта предузећа Млади Борац из Сонте доказује се разговором 
од 18.05.2009. године у 22:31 у коме окр. Шарић пита окр. Штрпца: 
„Добро, како ћемо ријешити онда то, у п... материну, Сонту?“ да би му 
потом окр. Штрбац реферисао који су пословни потези преостали да се 
изврше како би Сонта постала Шарићева. 

Да је окр. Штрбац исплатио Јерковићу износ од 20.000 евра 
доказује се разговорима од 19.05.2009. године у 12:15 и од 13:03 часова. 

О стриктној подели задужења у оквиру ове ОКГ говори и разговор 
од 12.05.2009. године у коме окр. Штрбац преноси Јерковићу садржину 
састанка који је са окр. Ћопићем и окр. Шарићем имао на Татарском 
брду, и на коме је окр. Ћопићу рекао  „ Ћопо, што ти нон стоп мешаш Гај 
(мислећи на Јединство из Гајдобре за које је окр. Штрбац задужен), шта 
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тебе боли за резултате Гајдобре…Шта ти имаш са Гајдобром“. Из даље 
садржине овог разговора утврђује се да је окр. Стевица Костић сво време 
упознат са активностима ове ОКГ, јер окр. Штрбац објашњава Јерковићу: 
„Све су то игре, београдске, мафијашке, …зна то Стева (мислећи на окр. 
Стевицу Костића) боље него ми, јер је он тамо провео времена и 
времена…“ Из транскрипта разговора од истог дана у трајању од 10:44 
утврђује се да је окр. Штрбац издејствовао сагласност у Агенцији за 
приватизацију управо поступајућу у оквиру свог задужења датог му од 
окр. Шарића, па тако окр. Штрбац на Јерковићев коментар да нико други 
ту сагласност не би добио сем њега, окр. Штрбац одговара: „па ти то 
схваташ, како да ја то објасним Дарку, да то није нормално. Па то није 
нормално што смо ми добили, није нормално зато што му и овај (мислећи 
на окр. Крловића) каже да је и он исто могаорешити, … , Зашто ниси 
рекао Радоване остави то, немој се јебават, ја сам из Београда, ја имам 
везе, ја ћу то завршити. Зашто ниси?“  

Чињеница да је окр. Штрбац знао да је новац којим је окр. Шарић 
располагао потиче од кривичног дела препродаје дроге доказује се и 
садржином разговора од од 21.05.2009. године у трајању од 49:44,, у 
коме окр. Штрбац објашњава Јерковићу зашто га Дарко није исплатио у 
пуном износу одједном већ само 150.000 евра : „ Систем је такав, да се 
никад лова, они воде бригу о свему. Преносе узмимо дневно 100 до 
200.000 највишее. Та лова је у Београду и јоште неколико локација, а 
овде не држе ништа, али овде долазе и доносе лову и данас ће донети 
150.000, сутра ће донети 200.000, прексутра. Значи ако падну, боли их 
курац за 150.000. И ако их неко пресретне и тражи дрогу, а нађу 150.000 
узеће... Дарко ме зове у 7 кад је овај био код мене, ја кажем, овај, ова 
књига, овај, од 15 листова, реко, овај, каже то није ни пола књиге, 
јегбига, јер има та, то има наставак, каже, знам има наставак, овај, и 
каже, може да изађе сутра из штампе, прекосутра, ал каже, то је дан, 
два, три...они су се специјализирали за по 50 еура...и онда се изјебем, 
цело поподне бројим ту срање...па бројим ја, онда броји Дубравка...“ 
Такође, о умишљају окр. Штрпца говори и садржина разговора 
19.06.2009. године у трајању од 34:22, у коме окр. Штрбац објашњава 
Јерковићу: „Девеџа је био његов, мислећи на окр. Шарића, главни 
телохранитељ, Девеџић Дарко. И он је знао шта ови раде, и он је 
договорио у име Дарка, мислећи притом на окр. Шарића, кило и по 
хероина, и договори се испред гараже Даркове у Београду...Значи, он, 
мислећи на окр. Шарића, није могао да заврши за свог првог човека 
Девеџић Дарка ...“. О шифрованој комуникацији окр. Штрпца са окр. 
Шарићем говори и разговор од 21.05.2009. године где му окр. Штрбац 
каже: „Овај...само кратко питање. Овај...за ону књигу од ових 
електрана,( окр. Штрбац је преузео обавезу да за куће окр. Шарића на 
Татарском брду уведе трафо станицу ) овај, реци ми јел то има наставак 
неки, кад ће то бити... кад би то било?“. О исплати коју је у име окр. 
Шарића, окривљени Штрбац извршио Јерковићу говори и разговор од 
21.05.2009. године у 18:26 у коме окр Штрбац каже Јерковићу: „Од оног 
што си требао да добијеш, имаш 15 папира, значи од укупно 40 имаш 15 
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страна књиге“ да би му на то Јерковић одговорио: „150 (мислећи на 
150.000), добро страна“ 
 Да је окр. Штрбац вршио исплате потребне за текуће пословање 
предузећа за која је био задужен од стране окр. Шарића доказује се 
разговором од 13.06.2009. године у трајању од 22:27. Наиме у овом 
разговору окр. Штрбац објашњава Јерковићу да одређена плаћања у име 
окр. Шарића врши из његових личних средстава у ситуацији када окр. 
Шарић није у земљи, а које му потом окр. Шарић исплаћује, па тако окр. 
Штрбац објашњава Јерковићу: „ Па, ја му кажем (мислећи на окр. 
Шарића), платио сам овај, платио сам капару за кућу, за твог брата, 
35.000(мислећи на капару за кућу Душка Шарића на Татарском брду). 
Платио сам радницима једну плату редовну и платио сам радницима 
плату у Сонти. Ово је 35, ово је 37, ово је 15, и платићу сутра реко нешто 
27...Па каже (мислећи на окр. Шарића) како? Па лепо јеби га, ...ја ако 
нисам спреман да то уложим, па ја реко морам да заложим мој стан, да 
подигнем кредит. Каже (мислећи на окр. Шарића) ни случајно, то нећу 
да чујем. Ти не мораш то да чујеш, ја сам себе треба да одбраним. Хоћеш 
ти сутра рећи ако буде неко срање, па ти си као адвокат могао да знаш 
шта можеш да очекујеш, а не  да ми неко да лову.“ Из овог разговора 
такође произлази да је окр. Штрбац у циљу лажног приказивања порекла 
новца закључивао фиктивне уговоре о продаји стана, па тако окр. 
Штрбац даље објашњава Јерковићу: „Мени треба папир да сам га 
продао. Треба да платим порез на то, и он ће остати и даље мој.“. О 
поверењу које окр. Шарић има у окр. Штрпца говори и даљи ток овог 
разговора у коме окр. Штрбац објашњава Јерковићу: „...знам да ће мени 
дати, ђто се каже, то уопште није спорно. Без икаквог папира, без ичега. 
Ја њему (мислећи на окр. Шарића) набрајам, дао сам за то, за то, за то, и 
да он каже дај ми неки папир да видим. Ма, ништа, али то значи да се 
никад нисам зајебао.“ Разговором од 19.06.2009. године у трајању од 
34:22 потврђује се да је окр. Штрбац, за исплате које је вршио од свог 
новца добијао накнаду од окр. Шарића, па тако окр. Штрбац на 
Јерковићев коментар: „Па добро, што си свој потрошио, нек дају они...“, 
одговара: „Па потрошио сам моје кад овога (мислећи на окр. Шарића) 
нема, а ово се све мора радити, јеби га“ 
 Да је окр. Штрбац о кључним питањима везаним за Војводину и 
Путник разговарао са окр. Шарићем доказује се и разговором од 
21.05.2009. године у 14:09 у коме окр. Штрбац каже окр. Шарићу: „Па 
види. Имамо неколико сад ту тема, што се каже, овај, а баш су везане за 
„Војводину“ и за ово нешто код директора, знаш“. Коначно да је 
приликом обављања послова везано за куповину Војводине и Путника 
окривљени Штрбац поступао искључиво по налозима окр. Шарића, 
доказује се разговором од 21.05.2009. године у трајању од 143:41 у коме 
окр. Штрбац објашњава Јерковићу: „Кажем ти кад, они (мислећи на окр. 
Шарића и окр. Соковића ) имају лове, јебига, њима не игра 25, 30.000, а 
ја требам да им завршим, још тамо неколико малих ствари које су мени 
пичкин дим, а њима страшно пуно значе, јер им ови куртони не могуто 
завршит, да им позавршавам то око Војводине, око Путника, око овог, 
око онога, око тих трафо станица...“ 
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Да је окр. Штрбац у приватизацији хотела Војводина и Путник 
поступао искључиво по налозима окр. Шарића, доказује се и чињеницом 
да је исти на место председника управног одбора постављен на изричит 
захтев окр. Шарића, без обзира на противљење окр. Крловића, а шта 
произлази из пресретнутих разговора  окр. Крловићa. 

Да је окр. Штрбац интезивно посредовао у преговорима између 
Јерковића и окр. Шарића доказује се и разговором од 19.062009. године 
у трајању од 34:22 у коме окр. Штрбац, резимирајући са Јерковићем шта 
им је преостало да заврше од обавеза за тај дан, на Јерковићево питање 
да ли је Дарко дошао, наводи: „...радићемо сад све...значи завршили 
смо, овај, „Гајдобру“ исплату, завршили смо исплату за „Митросрем“ и 
то...ти ћеш само понети те папире и ми ћемо сутра отићи (мислећи на 
састанак код окр. Шарића на Татарском брду). Чињеница да је окр. 
Штрбац посредовао између окр. Шарића и Јерковића, а не искључиво 
између окр. Ћопића и Јерковића како је то у својој одбрани навео 
доказује се разговором од 14.04.2009. године у коме окр. Штрбац 
наводи: „ сад сам се чуо са другаром (мислећи на окр. Шарића) ...јер је 
овај (мислећи на Јерковића) јуче био ...па је донео, не знам хрпу папира, 
...па смо се, овај договорили да ипак се вас двојица то чујете, јер Дарко 
хоће да се то реши. Знаш“ 
 

У својој одбрани датој пред истражним судијом окривљени 
Јестровић Небојша негирао је извршење кривичних дела која му се 
стављају на терет, наводећи да јe фирму Муниципијум С отворио 2005. 
године са 40.000 евра оснивачког капитала који је зарадио радом на 
руководећим положајима у иностранству. Из комуникације са његовим 
познаником окр. Милосављевићем родила се идеја да фирма окр. 
Милосављевића Financial Angels одобри наменски субординирани кредит 
Муниципијуму С ради куповине акција предузећа ТХУ Палић и ради 
учешћа на другим хотелским предузећима у Р Србији. О пореклу новца из 
овог уговора распитао се код окр. Милосављевића који му је објаснио да 
исти потиче од откупа потраживања на територији бивше СФРЈ као и 
неких афричких земаља, као и из консалтинг услуга за компанију Грејт 
инвестментс са Лимасола, а у шта је окр. Јестровић и поверовао.  

За окривљеног Шарић Дарка je навео да му је он  најбољи 
пријатељ у животу да га познаје од првог разреда основне школе и да су 
се дружили су интезивно до тренутка када је окр. Јестровић отишао на 
службени пут у Русију, да би почев од 2000 године обновили интезивно 
дружење. Окривљен Шарић је био кум окр. Јестровићу на венчању са 
његовом првом супругом. Познато му је да је 1991 године држао покер 
апарате и билијар клуб, али да је исте године почео да купује цемент из 
Босне и продаје га на територији Косова у време санкција. Такође, зна да 
је највеће паре зарадио од продаје Штампа система.  

 Први пословни ангажман који је окр. Јестровић добио од окр. 
Шарића био је у погледу провере пословања његовог локала у 
Крагујевцу – Казина Крагујевац, којом приликом је окр. Јестровић 
упознао и Вујановић Жељка, брата од ујака окр. Шарић Дарка. 
Пословање казина Крагујевац окр. Јестровић је вршио повремено у 
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периоду од 3 године, којим приликама је остваривао контакте са 
Вујановићем, а кога је сретао и пар пута у Пљевљима. Укупно га је видео 
15-20 пута у животу. О привођењу Вујановић Жељка у фебруару 2009. 
године као и о претресу његове куће, окр. Јестровић  нема сазнања, 
осим што је чуо да је био неки проблем у Меркатору. Наиме од окр. 
Шарића је, на једном састанку коме су њих двојица присуствовали у 
Женеви, чуо да је тог дана  Вујановић Жељко седео у Меркатору којом 
приликом су га маскирани припадници полиције ухапсили, да би га убрзо 
и пустили. У поменутом разговору окр. Шарић ништа није тражио од окр. 
Јестровића нити је спомињао неке лаптопове или компјутере. Поводом 
овог догађаја у Меркатору окр. Јестровић није контактирао никога у 
Крагујевцу.  

 Касније окр. Шарић му је понудио пословни аранжман у предузећу 
Штампа систем, а шта је окр. Јестровић и прихватио. Како је окр. Шарић 
ушао у власништво Штампа система, окр. Јестровић је једноставно могао 
да пита, али није хтео да буде толико радознао. Познато му је да је окр. 
Шарићу од продаје Штампа система немачком концерну Вац на рачун 
фирме окр. Шарића и његовог брата – Лафино трејд легло је преко 
25.000.000 девизног новца. Овим средствима је располагао Душко 
Шарић, брат окр. Шарића, а о судбини новца на овом рачуну окр. 
Јестровићу ништа није познато, обзиром да ма колико то изгледало 
чудно некима, он никад није желео нешто да зна а шта није морао да 
зна. 

По окончању уговора о делу са Штампа системом, окр. Јестровић 
се вратио у фирму Муниципијум С и наставља да обавља функцију 
председника управног одбора АД Палић у Суботици, у ком предузећу је 
па откупу пакета акција у државном власништву имао 70% акција.  

Негде у априлу, мају 2009. години окр. Милосављевић продаје свој 
удео у Муниципијуму С, Јовици Лончару који са својом фирмом Матенико 
ЛЛЦ постаје власник 7.419.000 еура. О наведеном послу окр. Јестровић 
нема сазнања обзиром да није хтео да улази у појединости ове 
трансакције. За Јовицу Лончара зна да је власник фирме Мат компани из 
Пљеваља, чији је власник постао откупом удела од Душка Шарића, која 
се бави грађевинарством, и Матенико ЛЛЦ, оф шор компанија која се 
такође бави грађевинском радовима.Фирму Матенико ЛЛЦ основао је 
окр. Милосављевић тако што је ангажовао Милана Лазаревића који се 
бавио оснивањем оф шор компанија. Јовица Лончар се често 
консултовао са њим у погледу финансијских трансакција, обзиром да је 
он економски био врло оскудан, али је финансијски врло добро стајао.  

Из комуникације са Јовицом Лончар познато му је да је са 
нерезидентног рачуна Матеника ЛЛЦ у Хипо банци у Београду 
трансферисано 14.000.000 долара на рачун у Хипо банкци у Црној Гори. 
Овај новчани износ представља поврат аванса за изградњу бродова који 
је Драган Дудић из Котора уплатио, а за кога је Јовица Лончар вршио 
одређене услуге око наплате тих средстава. Део тих средстава је Дудић 
дао Матенику за њихова даља заједничка улагања. 

У вези наведе куповине бродова, окр. Јестровић је навео да му је 
окр. Милосављевић пренео да је до раскида дошло обзиром на драстичан 
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пад у цени бродова, услед чега је Дудић донео одлуку да одустане од 
њихове куповине. Обзиром да је у наплати средстава од 
бродоградилишта имао потешкоће, помоћ му је пружио Јовица Лончар, 
коме је Дудић као награду исплатио део средстава, а део средстава је 
уплатио фирми Матенико ЛЛЦ ради заједничких инвестиција у Црној 
Гори. Повраћај ових средстава извршен је у марту или априлу 2009. 
године. Ове иноформације су биле позанте окр. Милосављевићу обзиром 
да је он преко своје фирме Дурабили ЛЛЦ одобрио кредит Дудићевим 
фирмама Максимус Шипинг и Секондо порто шипинг за куповину 
наведених бродова. 

У периоду од марта закључно са септембром окр. Јестровић је био 
запослен у предузећу Футура, за које време је послове у Муниципијуму С 
обављао окр. Предраг Милосављевић, који није доносио самостално 
пословне одлуке ни у том периоду већ су то чинили окр. Јестровић и 
Јовица Лончар 

У месецу јуну 2009. године Маестралтурс купује на берзи акције ад 
Палића које је дотада поседовало предузећа Муниципијум С.  
 

Окривљеног Штрпца упознао је као адвоката који се понудио да 
пронађе партнера АД Палић-у у куповини хотела Путник и Војводина, 
обзиром да ад Палић није испуњавао услове које је тражила Агенција за 
приватизацију. Такође, предузећу окривљеног Штрпца – Јединство из 
Гајдобре, предузеће Муниципијум С је било јемац. Као партнера у 
наведеној куповини хотела, окр. Штрбац је предложио Блажу Дедића, 
власника предузећа Маестралтурс из Будве, са ким се окр. Јестровић 
потом и састао у Новом Саду којом приликом су постигли договор око 
њиховог учешћа у овој куповини. Блажа Дедића зна као успешног 
хотелијера, власника хотела са четири звездице – Медитеран, а  који је 
тада располагао знатним новчаним средствима – 14 -15 милиона еура, 
добијених по основу кредита од Хипо алпе адриа банке у Подгорици. 
Пошто Блажо Дедић није располагао одговарајућим законским знањима, 
то је окр. Јестровић преузео на себе оперативне послове у вези 
прикупљања документације за аукцију. Такође, саветовао је окр. Дедића 
у погледу потребне документације за аукцију као што су потврде о 
неосуђиваности, биланса, решења фирме, категоризације хотела и 
слично, иако је Блажо Дедић имао економисту у својој фирми. Никад у 
разговорима са Блажом Дедићем није спомињао фалсификовање потврде 
о неосуђиваности. 

 Формиран је конзорцијум између ад Палић-а и Маестралтурс-а, 
кога је на аукцији представљао окр. Јестровић. По успешно окончаној 
ауцији он је звао више лица питајући их какав је утисак његово 
појављивање на ТВ-у, а као победника на аукцији, оставило на њих. 

Целокупан износ купопродајне цене Војводине и Путника уплаћен 
је од стране Маестралтурса. Део купопродајне цене ових хотела 
исплаћен је обвезницама старе девизне штедње које је Муниципијум С 
купио на берзи средствима Маестралтурса. 

Окр. Јестровић је по преузимању ових хотела, потписао уговорса 
фирмом Метрико, која је претходно реновирала Патрију, ради 
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реконструкције хотела Путник у висини од око 2.300.000 еура. Ових 
2.300.000 евра потичу делом од уплате Маестралтурс, делом од кредита 
од НЛБ банке на депозит Маестралтурса у износу од 1.000.000 евра и 
делом од кредита обезбеђеног хипотеком над хотелом Патриа. 
 Окр. Штрбац Радована је за председника управног одбора 
предложио Блажо Дедић, док је окр. Крловић предлагао адвоката 
Гуцоњу. Са окр. Крловићем је комуникацију у контексту новосадских 
хотела имао евентуално у делу модалитета употребе средстава 
намењених за приватизацију, начину доласка тих средстава на рачун и 
слично. 

Окр. Шарић није имао никакве везе са куповином ових хотела нити 
са горе поменутим конзорцијумом. За куповину Путника и Војводине било 
је потребно прибавити лицитациону и инвестициону гаранцију. У циљу 
обезбеђивања истих окр. Јестровић је рекао окр. Вучетићу да ангажује 
око тридесетак људи, које је окр. Јестровић лично познавао, од којих је 
окр. Јестровић на „образ“ тражио да му донесу између 10 и 15 хиљада 
евра, које би им он вратио након евентуалне касније продаје хотела за 
већи новчани износ од оног који је намеравао да уложи у његову 
куповину. Полагање средстава извршено је у два наврата, једном у 
Новом Саду за хотел Путник, други пут у Суботици за хотел Војводину. 
Окр. Вучетић је довео људе да положе гаранцију у Новом Саду а окр. 
Јестровић је довео неке из Београда, док је другог пута искључиво окр. 
Вучетић довео људе у Суботици. На основу оваквог зајма 28 физичких 
лица, први пут је добијена инвестициона гаранција за Путник, а други 
пут за Војводину. Ова лица нису предавала новац, већ је окр. Јестровић 
да би убрзао процедуру лично узео новац од сваког од њих и предао га 
на шалтер банке. Сакупљање новца у Суботици вршио је окр. Вучетић 
Маринко. О полагању ових гаранције окр. Јестровић је претходно причао 
са пр 

Окривљеног Вучетић Маринка је ангажовао лично окр. Јестровић, 
и окр. Вучетић је на првој скупштини акционара Палића 2005. године 
изабран за директора. На том положају је остао и након преузимања 
Палића од стране Блажа Дедића, а по препоруци окр. Јестровића.  

Нико од лица која су извршила горе поменуте девизне депозите 
својих уштеђевина није тражио да му се новац врати. 

Касније су депозити ових лица искоришћени за добијање гаранције 
за Митросрем. 

Ради обезбеђивања новца за инвестицију у хотеле, окр. Јестровић 
је комуницирао са окр. Соковићем, за кога зна да у свом власништву има 
2 бутика у Пљевљима, кога је претходно ангажовао Јовица Лончар, а 
како би им овај својим контактима у банкарском свету, помогао да 
изврше трансфер новца из Црне Горе у Србију. Контакти су се тицали 
одабира правног лица које може да изврши уплату, обзиром да је уплата 
могла да дође само са рачуна члана конзорцијума – Палић ад или 
Маестралтурс, а не и рачуна Мат компанија или Матеника ЛЛЦ. Ова 
уплата је потом и извршена преко предузећа Маестралтурс а на ад Палић 
у износима од 700.000 и 300.000 а на основу којих је потом добијен 
кредит у износу од 2.000.000 евра. О пореклу новца из ових уплата окр. 
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Јестровић нема никаква сазнања. Конкретна сазнања о овим 
трансферима и пореклу новца имају само Јовица Лончар и Блажо Дедић. 
Са окр. Соковићем није разговарао о пословању хотела Војводина и 
Путник. Такође, окр. Соковић је помогао Блажи Дедићу да се свифт који 
је било потребно да гласни на одређени датум антедатира у подгоричкој 
Хипо банци. 

Са окр. Соковићем никад није разговарао о његовом евентуалном 
уделу у будванском хотелу Медитеран, али је знао за намеру Јовице 
Лончара да гради хотел заједно са Блажом Дедићем. 
 

Као купци Митросрема јавили су се окр. Јестровић, Јовица Лончар 
као власник фирме Мат компани и окр. Шарић, који су у циљу ове 
куповине водили преговоре у просторијама Муниципијума С, али и у 
Пљевљима. У време вођења ових преговора оснивач Мат компанија био 
је Шарић Душко али он из разлога непознатих окр. Јестровићу није 
учествовао у истима, већ само Јовица Лончар. Вероватно је да је Јовица 
Лончар на име одобреног кредита Душку преузео власништво над Мат 
компани-јем и то у другој половини 2009. године. 

 Као купопродајна цена јавила се цифра од 23.000.000 еура 
умањена за затечене обавезе у друштву. Како ова лица нису испуњавала 
услове Агенције за приватизацију за преузимање уговора од окр. 
Ћопића, односно конзорцијума чији је он био фактички власник, то су 
окр. Крловић и окр. Ћопић пронашли фирму ДТМ Релатионс која би им 
помогла да тај проблем реше.  

На име исплате окр. Ћопићу за Митросрем, окр. Јестровић је са 
рачуна Муниципијума С уплатио 120.000.000 динара,(1.500.000 еура) од 
чега је износ од 74.000.000 дат на име аванса за кукуруз, а у циљу даље 
зараде. Окр. Шарић је са своје фирме Лафино трејд уплатио 2.600.000 
еура, након чега је крајем фебруара иступио из овог посла и оставио их 
на цедилу, а Јовица Лончар са Матеника ЛЛЦ и Мат компанија око 
3.500.000 – 4.000.000 еура током маја и јуна. 

Као правни основи за ове трансакције послужили су фиктивни 
уговори за аванс кукуруза, сем у случају трансфера 120.000.000 
позајмице Станагру инвест-у. Стварна намера иза закључења оваквих 
уговора била је да окр. Ћопић добије новац. Ове трансакције су само 
служиле како би се превазишао проблем ликвидности Митросрема и исте 
би по извршеној купопродаји биле враћене. У циљу реализације ове 
куповине окр. Јестровић је као директор Муниципијума С 120.000.000 
динара пренео предузећу Станагро инвест (предузеће у фактичком 
власништву окр. Ћопића) на име позајмице, који износ би му се по 
исплати пуне купопродајне цене Митросрема вратио, док је за износ од 
80.000.000 динара купио кукуруз у Митросрему, а на основу уговора који 
је закључио окр. Милосављевић са Митросремаом, те је окр. Јестровић 
испоручену количине кукуруза у вредности 7.000.000 динара ипоручио 
фирми– ИПОК-у Зрењанин, која фирма је такође у фактичком 
власништву окр. Ћопића, од ког износа му је исплаћен само 1.000.000 
динара, док остатак новца није платио. Дакле, договор је био да се по 
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извршеној куповини Митросрема окр. Јестровићу врати наведена 
позајмица од стране окр. Ћопића. 

 Овај новац од 200.000.000 динара потиче од продаје акција 
предузећа ад Палић од стране  Муниципијум С у месецу јуну 2009. 
године. Наиме, оваква продаја акција је плод договора између окр. 
Јестровића, Јовице Лончара и Блажа Дедића, који је преко своје фирме 
Муниципијум С купио на берзи поменуте акције, како би окр. Јестровић и 
Јовица Лончар новац од поменуте продаје уложили у куповину 
Митросрема. Приликом ове продаје акција окр. Јестровић је изгубио 
30.000.000 динара на разлици између њихове куповне и продајне цене. 

Окривљеном Јестровићу је познато да је окр. Милосављевић 
лично, а не као лице испред Муниципијум С-а, био ангажован на 
отварању нерезидентног рачуна Маестралтурс у Хипо банци, као и 
ангажмана у својству пореског гаранта, а управо ради наведене куповине 
акција од стране Блажа Дедића. О оваквом свом ангажовању као 
пореског гаранта окр. Милосављевић је питао окр. Јестровића за савет. 

У погледу отварања овог нерезидентног рачуна окр. Јестровић 
никад није имао комуникацију са било ким из Хипо банке у Београду. 

Са окр. Крловићем, окр. Јестовић је у вези куповине Митросрема 
комуницирао обзиром да је он био веома активан као пуномоћник окр. 
Ћопића и био је председник управног одбора у Митросрему. Окр. 
Крловић је, непосредно након горе описане продаје акција Муниципијума 
сугерисао окр. Јестровићу да за износ од 80.000.000 купи кукуруз, те му 
је у том смеру давао смернице да се пренос изврши по 5- 6 трансакција, 
свака максималне висине 15.000.000 динара. Једном приликом окр. 
Крловић му је тражио и 32.000.000 динара као позајмицу  предузећу 
Стангроинвест. Наведене уговоре је потписао окр. Милосављевић али тек 
по одобрењу окр. Јестровића. 

Са окр. Ћопићем је имао комуникацију током 2009. године у вези 
наведене позајмице, али му никад није исплаћивао готовинске износе 
новца нити му је он то икад тражио. У вези наведених позајмица никад 
се није консултовао са окр. Шариће, већ искључиво са Јовицом Лончар 

По сазнањима окр. Јестровића, окр. Соковић није имао било какве 
везе са преузимањем Митросрема, али постоји могућност да га је окр. 
Шарић ангажовао, обзиром да су и окр. Шарић, и Јовица Лончар и Блажо 
Дедић користили то што је окр. Соковић имао добре везе у банци. Иначе 
окр. Соковић није имао било какве послове аранжмане са окр. Шарићем. 

 
Окр. Јестровић је на идеју да купи добар плац, површине 2 хектара 

у Панчеву, а ради касније продаје по већој цени, дошао на предлог окр. 
Крловића, о коме је имао високо мишљење као о пуномоћнику окр. 
Шарића који је и потписао уговор о продаји Штампа система Вацу. 
Поменути плац је купљен за купопродајну цену од 750.000 евра, који 
новац је продавцу господину Пријовићу исплаћен из два наврата, 
обзиром да плац у старту није био у његовом власништву. Купопродајна 
цена за овај плац испалаћена је са рачуна Муниципијума С а да ли је 
било готовинских исплата то се окр. Јестровић не сећа. Он никад није 
слао курира који би носио такав готовински новац, нити има курира.  
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У вези наведене куповине окр. Јестровићу је познато да је 
постојала нека признаница на 3.000 еура, али је он није потписао нити је 
слао паре за ту исплату. Није му позната признаница на износ од 200.000 
еура. 

Окр. Јестровић је даље навео да му је окр. Шарић у октобру 2009. 
године пренео да му читаву хајку која се води против њега смешта 
Недић Бошко – крупни нарко дилер. Окр. Тошић Дарка је видео на 
прослави поводом рођења сина окр. Шарића. 
 

Оваква одбрана окр. Јестровића умерена је ка избегавању 
кривичне одговорности и умањењу одговорности окр. Шарића у 
извршењу кривичног дела које им се ставља на терет.  
 
 Наиме, окр. Јестровић у својој одбрани наводи да се о пореклу 
новца који је окр. Милосављевић уложио у оснивачки капитал 
Муниципијума С распитивао, док се о пореклу новца уложеног од окр. 
Шарића у Штампа систем, насупрот томе није распитивао, иако је у 
својој одбрани навео да је могао. Даље, окр. Јестровић је у својој 
одбрани навео да је једноставно могао да пита окр. Шарића о 
модалитету његовог уласка у Штампа систем, али да није хтео да буде 
толико радознао. Такође, окр. Јестровић није желео да зна ништа о 
судбини новца који је по продаји Штампа система легао на рачун 
предузећа окр. Шарића – Лафино трејд ллц, обзиром да он никад није 
желео да зна нешто што не мора. Окр. Јестровић је навео и да се није 
интересовао о модалитету уласка Матеника ЛЛЦ као његовог новог 
партнера у предузеће Муниципијум С иако се радило о енормној суми 
новца. 
 Довођењем у везу овакве одбране окр. Јестровића са чињеницом 
да се он са окр. Шарићем познаје од најранијег детињства, да му је по 
његовим речима окр. Шарић најбољи пријатељ, те неспорном 
чињеницом да је окр. Јестровић код окр. Шарића уживао посебно 
поверење, а шта се да закључити и из чињенице да је окр. Шарић током 
пословног састанка у Женеви нашао за сходно да окр. Јестровићу 
саопшти да је полиција у маскирној униформи хапсила Вујановић Жељка 
– оптуженог оптужницом овог тужилаштва за трговину кокаином у 
оквиру ОКГ окр. Шарића, што указује да је окр. Јестровић имао сазнања 
о позадини и значају овог догађаја, несумњиво је да је окр. Јестровић 
знао да окр. Шарић располаже новцем проистеклим од продаје опојне 
дроге. Овакав закључак се потврђује и чињеницом да окр. Јестровић у 
својој одбрани покушава да своју необавештеност о пореклу енормних 
сума новца којима је располагао, прикаже његовим ставом да неке 
ствари није желео да зна, с тим што је и само заузимање таквог става 
индикативно и у конкретном случају инкриминишуће. 
 Такође, одбрана Јестровића у делу у коме наводи да су му 28 
физичких лица, на његову молбу предали без икаквог писаног доказа 
своју животну уштеђевину, уз „његов образ“ као једино средство 
обезбеђења, све ради добијања гаранција банке, је нелогична, 
неживотна и усмерена ка избегавању кривичне одговорности.  
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 Даље, одбрана окр. Јестровића у делу у коме наводи да је 
окр.Ћопић новац у износу од 120.000.000 динара, који је фирма 
Муниципијум С претходно позајмила предузећу окр. Ћопића - Станагаро 
инвест, требао по исплати купопродајне цене за Митросрем да врати, је 
нелогична и без економског смисла обзиром да је очигледно извршена у 
оквиру претходно договореног начина исплаћивања купопродајне цене 
Митросрема предузећима под контролом окр. Ћопића, а путем 
закључивања симулованих уговора. 
 Разговором од 04.02.2009. године у 16:20 утврђује се да је окр. 
Јестровић износ од 120.000.000 трансферисао окр. Ћопићу по налогу окр. 
Шарића, а не као зајам фирме Муниципијум С који није имао везе са окр. 
Шарићем а како је то навео у својој  одбрани. Наиме у поменутом 
разговору, на питање окр. Ћопића да ли ће бити пребачене паре у 
понедељак, окр. Јестровић одговорио да хоћи и : „тако ми је другар 
(мислећи на окр. Шарића за кога је и у својој одбрани навео да га је звао 
другар) рекао...целокупан износ...милион и стодвадесет“ (120.000.000 ) 
 У својој одбрани окр. Јестровић даље покушава да прикрије 
повезаност окр. Шарића са оф шор компанијом Матенико ллц. Међутим 
из садржине е маил преписке окр. Милосављевића од дана 06.04.2009. 
године у 14:19 коју је овај имао у време док је био директор 
Муниципијума С,  произлази да Јовица Лончар и Миро Мрдак, формално 
уписани као власници Матеника ллц, у стварности поступају у име и за 
рачун окр. Шарић Дарка, то је наведена чињеница окр. Јестровићу 
сигурно била позната, а нарочито имајћи у виду да је окр. Милосављевић 
потписивао уговоре у име Муниципијума С тек по добијању одобрења 
окр. Јестровића како је то и сам окр. Јестровић навео у својој одбрани, а 
што потврђује и окр. Милосављевић у својој одбрани наводећи да је окр. 
Јестровић и даље, дакле када је радио у Футури, наставио да брине о 
фирми, а да је окр. Милосављевић евентуално само урадио нешто што би 
требало да се уради. 
 Да је окр. Јестровић давао инструкције за пренос новца за који је 
знао да потиче од кривичног дела утврђује се из разговора од 
02.03.2009. године у 11:52 у коме је информисао Блажа Дедића да је у 
петак :»...ова друга аукција» (мислећи на хотел Војводина) те се са тим у 
вези интересовао да ли је Блажо у могућности да «упумпа око 700 
(хиљада евра), те након што је Блажо потврдио такву могућност, окр. 
Јестровић му је дао инструкције у погледу документације коју овај треба 
да припреми ради учешћа на аукцији. Разговором од 05.03.2009. године у 
15:57 утврђује се да је Блажо Дедић информисао окр. Јестровићу да 
SWIFT који је претходно гласио на 09.03.2009. године, након 
интервенције у банци од стране окр. Соковића, сада гласи на датум на 
који је окр. Јестровић инсистирао да гласи и то на 06.03.2009. године. Из 
овога се може закључити да је окр. Јестровић давао прецизне 
инструкције како би се новац окр. Шарића пласирао у легалне токове, те 
да је у том циљу и сарађивао са окр. Соковићем.  
 Да је окр. Јестровић у куповини Војводине и Путника поступао у 
име и по налогу окр. Шарића, доказује се и разговором од 06.03.2009. 
године у коме му окр. Шарић преноси да је задовољан са његовим 
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наступом пред телевизијским камерама, а у својству победника на 
аукцији. 
 Да је окр. Јестровић знао да окр. Шарић стоји иза хотела 
Војводина и Путник, те да је он у име истог и управљао истима 
несумњиво се доказује разговором од 13.03.2009. године у коме окр. 
Шарић наводи окр. Јестровићу да размисли ко ће преузети послове 
везане за хотеле (мислећи на Војводину и Путник) речима: „размисли 
кога ћеш за хотеле да убациш, да би се ти растеретио“ обзиром да ће му 
окр. Јестровић требати на другом пословном ангажману речима: 
„...требаћеш ти мени овамо око овога (мислећи на агнажовање окр. 
Јестровића у предузећу Футура)“. Из овог разговора се утврђује да је 
окр. Јестровић непосредно, или преко подређених лица управљао са 
предузећим окр. Шарића на територији Србије. 
 Такође, о сазнањима окр. Јестровића да је окр. Шарић стварни 
власник ових хотела доказује се и разговорима које он водио са окр. 
Крловићем и то од 17.03.2009. године у 13:20, 13:21, 20.03.2009. године 
у 17:20, 22.06.2009. године у 21:50, 10.07.2009. године у 10:54, 
20.07.2009. године у 09:24, 13.08.2009. године у 09:49, а у којим 
разговарају о скупштини хотела Војводина и Путник те кога ће окр. 
Јестровић поставити за директора хотела и у том контексту су 
разговарали о окр. Штпрпцу као  могућем кандидату. Такође у овим 
разговорима разматрали су пословне активности везане за куповину 
акција и о пословном односу ад Палић Суботица и Митросрем. 
 Да је окр. Јестровић знао за детаље преузимања улога Financial 
Angels од стране Matenika потврђује се и исказом окр. Милосављевића 
који је навео да му је управо окр. Јестровић саветовао да због 
негативног публицитета у јавности фирме Financial Angels пренесе удео 
на предузеће Mateniko, а у сачињавању ког договора окр. Јестровић је по 
речима окр. Милосављевића узео активно учешће. 
 Да је окр. Јестровић чак и током његовог ангажовања од стране 
окр. Шарића у предузећу Футура, наставио да инстурира остале 
припаднике ове ОКГ, доказује се разговором од 15.05.2009. године у 
12:25, у коме окр. Милосављевић обавештава окр. Јестровића да је 
Јовица Лончар молио да неко узме оригиналну документацију оф шор 
компаније Матенико ллц и да је то једини начин да он заврши кредит од 
2 милиона. Из овог разговора несумњиво произлази јасан однос исмедју 
окр. Милосављевића и окривљеног Јестровића, те да је окр. Јестровић 
као лице коме се окр. Милосављевић обраћао за дозволу чак и када је 
Јестровић радио у Футури, несумњиво знао за детаље уласка Матеника у 
власништво Муниципијума С, а шта је окр. Јестровић у својој одбрани 
покушао да прикрије.  
 Из разговора окр.Јестровића и окр. Крловића од 20.03.2009. 
године у 17:20 утврђује се да су и окр. Крловић и окр. Јестровић знали 
да окр. Шарић стоји иза војвођанских хотела, обзиром да се питају о 
целисходности одлуке окр. Шарића да окр. Штрпцу повери вођење 
хотела (Војводина и Путник), али да окр. Јестровић на крају истиче да 
«он» мислећи на окр. Шарића већ има договор са Радованом (окр. 
Штрпцем) 
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 Такође, да је окр. Јестровић знао да је окр. Соковић активно 
учествовао у обезбеђивању услова на територији Црне Горе за пласман 
капитала окр. Шарића на територији Србије, а не само ради својих 
контаката у банци како је то окр. Јестровић у одбрани навео, доказује се 
и разговором од 08.05.2009. године у 13:52 у коме окр. Јестровић 
прецизира Јовици Лончару једини прихватљиви модалитет за трансфер 
новца ради његовог пласмана у Војвођанске хотеле, и у коме наводи да 
је: «Горан (мислећи на Соковић Горана)је требао то са њима доле у 
Будви да заврши (мислећи на Блажа Дедића и његово предузеће 
Маестралтурс). Наведена улога окр. Соковића, као и да је окр. Јестровић 
знао за њу доказује се и следећим разговором од истог дана у 13:56 у 
коме окр. Јестровић објашњава окр. Соковићу, за кога је иначе у својој 
одбрани навео да нема сазнања о његовом учешћу у куповини ових 
хотела, да новац може да прими искључиво од Блажове фирме, након 
чега му окр. Соковић објашњава: «само да направимо постотке, ми смо 
већ 20% у хотелу (мислећи да су новцем окр. Шарића ушли у оснивачки 
капитал Блажовог хотела Медитеран) и још ћемо 30 да уђемо», након 
чега окр. Соковић пита окр. Јестровића колико му укупно новца треба за 
хотеле, а окр. Јестровић му одговара да ће му бити потребно «четири 
минимум»(милиона евра). 
 О чињеници да је окр. Јестровић знао да новац ове организоване 
криминалне групе потиче из кривичног дела, доказује се и СМС поруком 
коју му је послала његова жена а у којој му на директо саопштава да је 
огрезао у криминалу. 
 

У својој одбрани датој у преткривичном поступку као и пред 
истражним судијом окривљени Крловић Андрија негирао је извршење 
кривичних дела која му се стављају на терет, наводећи да је све радње 
које му се стављају на терет вршио искључиво у капацитету адвоката и 
као адвокат. Није члан криминалне групе и није прао новац за нарко 
дилера окр. Шарић Дарка. За окр. Шарић Дарка није имао сазнања, нити 
је могао претпоставити да се он бави трговином кокаином. 

Окривљеног Шарић Дарка упознао је 2006. године по препоруци 
свог познаника Јестровић Небојше. Наиме, окр. Шарић Дарко је изразио 
жељу да се консултује са окр. Крловићем у вези предузећа „Штама 
систем“. Самог Јестровића упознао је неколико месеци пре, а везано за 
преузимање предузећа ХТП Палић, у коме је Јестровић са Владом и 
Видаковић Веселином, познаницима окр. Крловића имали око 7-10% 
власништва. Окривљеног Небојшу Јестровића познаје као власника 
предузећа Муниципијум из Београда, и колико му је познато управо ово 
предузеће има власништво дела предузећа Палић.  

На првом састанку, а везано за консултацију за предузеће Штампа 
систем, окр. Шарић га је замолио да као адвокат сагледа оставински 
предмет пок. Вање Бокана, а како би издејствовао да се кума окр. 
Шарића – Наике Бокан, врати у власничку структуру предузећа  Штампа 
система, из које је истиснула њена маћеха и њене полусестре. Наиме, 
Наике Бокан је била власник 1/3 предузећа Штампа комерц, да би по 
преношењу имовине овог предузећа у новоосновано предузеће Штампа 
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систем, Наике Бокан није била уписана као један од власника овог 
новооснованог предузећа. Ангажовањем окр. Крловића, као адвоката, по 
пуномоћју које му је дала Наике Бокан, у сарадњи са адвокатом 
Оливером Глишићем, а након успешно завршених преговора са 
сувласницима Штампа система, Наике Бокан се ипак уписала као власник 
1/3 дела Штампа система. Ово је извршено преко њене оф шор 
компаније Бонаке са Гилбралтара, чији је представник у Штампа систему, 
током 2006. године, био окр. Јестровић, који је уједно био и директор ове 
оф шор компаније.  

Током овог преузимања током кога је окр. Крловић поступао 
искључиво као пуномоћник Наике Бокан, имао је контакте и са окр. 
Шарићем који се интересовао о исходу овог његовог ангажовања, да би 
му након уписа Наике Бокан као сувласника Штампа система, окр. Шарић 
рекао да је он претходно постигао договор са Наике Бокан да му она да 
50% сувласништва над овом оф шор компанијом, а самим тим и део 
сувласништва над предузећем Штампа систем. Као мотив Наике Бокан да 
уступи окр. Шарићу 50% свог удела, окр. Шарић му је навео да је то 
била његова спремност да се ангажује око разрешења овог проблема са 
сувласницима Штама система и због спремности да ангажује економисте 
и стручњаке, као и средства потребна за унапређење рада и пословања 
Штампа система. 

У периоду који је уследио окр. Крловић се са адвокатом Миленком 
Ристивојевићем, који је заступао остале власнике Штампа система, 
ангажовао на сачињавању комплетно нових оснивачних и општих аката 
Штампа система, да би по коначном уређењу власничких односа, други 
сувласници продали своје уделе оф шор предузећу Бонаке за 
купопродајну цену од 5.000.000 евра, која је у целости исплаћена тек по 
продаји Штама система трећем лицу. На овај начин окр. Шарић и Наике 
Бокан су постали равноправни власници Штампа система. У поменутој 
продаји удела других сувласника окр. Крловић није био ангажован. 

Крајем 2007. године окр. Крловић је ангажован од стране окр. 
Јестровића, да као адвокат уобличи договорену продају Штампа система 
за купопродајну цену од 30.000.000 евра, немачком концерну Вац, а коју 
је претходно постигао окр. Шарић. У наведеном периоду окр. Крловић је 
сазнао да су окр. Јестровић и окр. Шарић кумови, а о самом окр. Шарићу 
је мало тога знао, осим да има пар дискотека у Црној Гори и да живи на 
релацији Београд – Црна Гора – Холандија, и да му је исти рекао да већ 
дужи период живи у Холандији. У преговорима који су уследили поред 
окр. Крловића учествовали су и окр. Јестровић и окр. Милосављевић 
Предраг кога су му представили као сувласника Муниципијума С и  
финансијског стручњака. Након више сусрета са представницима Вац-а, у 
мају месецу 2008. године закључен је уговор о продаји Штампа система 
Вац-у, а који је окр. Крловић по пуномоћју Наике Бокан, окривљеног 
Шарић Дарка и оф шор компаније Бонаке и потписао. Коначан договор о 
износу купопродајне цене постигли су окр. Шарић, Бодо Хомбах и Срђан 
Керим.  

Први део новца из уговора закљученог са Вац-ом уплаћен је 2008. 
године одмах по закључивању тог уговора, дакле крајем априла 
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почетком маја 2008. године, док је други део купопродајне цене остао на 
ескроу рачуну све до коначног испуњења уговорних обавеза од стране 
Штампа система, да би и тај новац био исплаћен крајем септембра 2008. 
године. 

Окр. Јестровић је потом окривљеном Крловићу дао рачуне и 
инструкције на које ће Вац исплатити купопродајну цену, те да ће део те 
цене у износу од 17.500.000 евра, који отпада на окр. Шарића истоме 
бити исплаћен на рачун његове фирме Лафино, док ће део цене у износу 
од 3.500.000 евра, који припада Наике Бокан истој бити исплаћен на 
рачун њене оф шор компаније Бонаке, а у складу са њиховим 
претходним договором. 

Даљи ангажман окр. Крловића био је да, у договору са Вац-ом, до 
коначне реализације овог правног посла врши надзор над обављањем 
делатности Штампа система, што је он и чинио закључно са септембром 
2008. године. 

У односу на предузеће Муниципијум С, окр. Крловић је навео да 
може само да претпостави да окр. Шарић имао удео у истом и то преко 
оф шор компаније Фајнаншел ејнџелс. Познато му је да је окр. Јестровић 
у почетку био једини власник да би се накнадно као сувласник појавила 
нека оф шор компанија у којој је окр. Милосављевић имао удела. 
Почетком 2007. године окр. Крловић је пренео окр. Јестровићу да 
постоји могућност куповине извесног плаца у Панчеву, који га је потом 
ангажовао да реализује исту. Део купопродајне цене у износу од 220.000 
евра, окр. Јестровић је послао окр. Крловићу преко неког човека, који је 
наведени износ готовог новца предао продавцу Пријовић Мирољубу, а 
чему је окр. Крловић присуствовао. Признаницу су потписали Пријовић 
као продавац и окр. Крловић као пуномоћник купца Муниципијум С. 
Наведени новчани износ је по мишљењу окр. Крловића представљао 
депозит који би продавац задржао у случају одустанка купца 
Муниципијум С-а од куповине. У даљој реализацији овог посла окр. 
Крловић није узео учешће, осим што је на молбу окр. Јестровића, у 
сарадњи са адв. Глишићем, сачинио и коначан текст тог купопродајног 
уговора. Са окр. Шарићем о наведеној купопродаји никада није причао. 

У погледу аукцијске продаје новосадских хотела Војводина и 
Путник, окр. Крловић као адвокат није предузимао било какве радње. Из 
комуникације са окр. Јестровићем било му је познато да је он имао 
намеру да направи конзорцијум са предузећем Маестралтурс из Будве, а 
како би заједно са ТХУ Палић наступио на аукцији хотела Путник. Једини 
вид његовог учешћа био је савет који је он дао власнику Маестралтурса у 
погледу потребне документације за учешће овог конзорцијума на овој 
аукцији. Наиме, окр. Крловић је Блажи Дедићу послао e-mail са списком 
потребне документације, као и појашњењем у вези са условом 
неосуђиваности лица учесника на аукцији у виду таксативног набрајања 
кривичних дела која су сметња за учешће. О преузимању хотела 
Војводина и Путник никад није разговарао са Блажом Дедићем. 
Разговори које је водио са Дедићем односили су се на документацију која 
му је била потребна за учешће на аукцији као и на услов неосуђиваности 
за одређена кривична дела. Друге радње није предузимао.  Окривљеном 
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Крловићу није познато да је Блажо Дедић имао тешкоће око прибављања 
потврде о неосуђиваности. Све остале чињенице у вези са наведеном 
аукцијом познате су му из комуникације са Јестровић Небојшом. 

Није му познато ко је купио хотел Војводина. Такође, нико му ни у 
разговору није споменуо да окр. Шарић стоји иза куповине ових хотела. 
Познато му је само, и то из приче окр. Јестровића да је окр. Штрбац 
постављен да води хотел Путник. Наведену чињеницу је сазнао када је 
по молби његовог адвоката Гуцоње контактирао окр. Јестровића како би 
препоручио Гуцоњу да настави да води хотел Путник. Окривљени 
Крловић је навео да може само да претпостави да је окр. Шарић имао 
везе са куповином наведених хотела, али са њим о томе никад није 
причао.  

У погледу трговања акцијама ХТП Палића, активности окр. 
Крловића односиле су се на консултантске услуге које је он пружао 
директору Муниципијума С, а који га је ангажовао ради испитивања 
могућности преношења акција Палића без трговине на берзи – 
такозваном блок трговином на предузеће Маестралтурс из Будве, где је 
окр. Крловић и саветовао директору Муниципијума С да је најбоље 
решење да се пренос акција изврши трговином на берзи. У наведеној 
трговини акцијама, могуће је да је са одговорним лицима из предузећа 
Маестралтурс из Будве контактирао, али тек након извршене трговине. 
Контакти су били искључиво око понуде Маестралтурса за преузимање 
преосталог дела акција, пошто је већ стекао 90% акција путем трговине 
на берзи, а у циљу вршења ове понуде у кратком року који је закон 
прописао. За овакво своје поступање у овом правном послу окр. Крловић 
није имао пуномоћје, већ је само давао препоруке заинтересованим 
лицима. Окривљеном Крловићу је познато да је Блажо Дедић отворио 
наменски рачун у Хипо Банци ради преузимања акција Палића, али не 
зна о ком износу новца се ради. О овом отварању наменског рачуна окр. 
Крловић је имао директне разговоре само са Блажом Дедићем, док са 
окр. Соковићем није имао. Наиме, Блажо Дедић га је лично замолио да 
му помогне око отварања наменског рачуна, у ком циљу је окр. Крловић 
помогао Блажу Дедићу да у Хипо банци у Београду пружи адекватно 
објашњење у вези врсте наменског рачуна који жели да отвори. Није му 
познато да су окр. Соковић Горан и Блажо Дедић имали неки пословни 
однос, обзиром да са окр. Соковићем није био близак. Познато му је из 
излагања окр. Јестровића да овај са Јовицом Лончар има пословни однос 
везано за локацију испред Маестрала са дозволом за градњу површине 
50.000 м2, али му је садржина тог пословног односа осим ових детаља 
непозната. 

Приликом телефонске комуникације са окр. Шарићем, окр. 
Крловић је био обазрив, обзиром да се у периоду преузимања Штампа 
система од стране Вац-а по граду причало да се телефон окр. Шарића 
прислушкује, а и сам окр. Крловић је сумњао да их Вац прислушкује. 

Окривљеног Соковића упознао је преко окр. Шарића, и исти му се 
представио као власник фирме и бутика у Црној Гори. Поред окр. 
Соковића, истом приликом упознао је и Јовицу Лончара, власника 
предузећа Мат компани из Пљеваља. Управо је Јовица Лончар, односно 
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Мат компани са предузећем Муниципијум С имао учешће у куповини 
Маестрал турса. Окривљеног Соковића је потом виђао и у Београду, а 
окривљеног Шарића је посећивао у Пљевљима. Познаје и Душка 
Шарића, рођеног брата окр. Шарића, за кога му је познато да је власник 
дискотеке Муниципијум у Пљевљима као и шпедитерске фирме.  

Окривљени Крловић је даље навео да окр. Тошић Дарка и окр. 
Вујановић Жељка познаје као лица која је виђао у друштву окр. Шарић 
Дарка. 

Дудић Драгана званог Фриц упознао је преко окр. Шарића и 
познато му је да он био поморац те да је почео да се бави бродарством. 
Познате су му градске приче да је окр. Шарић учествовао у набавци 
извесних бродова са Дудићем, али окр. Крловић никад није обављао 
било какве послове око набавке и куповине било ког брода. Познато му 
је да је Јовица Лончар у Београду отворио нерезидентни рачун, обзиром 
да га је исти замолио да убрза поступак отварања таквог рачуна. Из 
поменуте комуникације, познато му је и да је на тај рачун са неке оф 
шор компаније уплаћен износ од око 14.000.000 долара, те да је исти 
требао да послужи за добијање кредита за исплату Митросрема окр. 
Ћопићу. 

Вучетић Маринка познаје као директора ХТП Палић, чији је 
власник у једном тренутку било предузеће Муниципијум С, али да је 
своје акције потом продало предузећу Маестралтурс из Будве. 

Јерковић Милета видео је свега два пута у животу. Наиме, окр. 
Шарић је ангажовао окр. Крловића да изврши провере у Агенцији за 
приватизацију везано за предузеће које је Јерковић хтео да му прода – 
Бачка Сивац. Како је окр. Крловић по извршени проверама нашао да 
Јерковићу следи одузимање овог предузећа од стране Агенције, то је 
исти изнео Јерковићу свој став да окр. Шарић не треба да изврши 
наведену куповину, а потом је такав став пренео и окр. Шарићу, као и да 
са Јерковићем не треба пословати. 

Шарић Арсу познаје као рођака окр. Шарић Дарка и познато му је 
да је исти осуђен за трговину хероином али он у поменутом поступку као 
бранилац није учествовао, нити је о овом поступку разговарао са окр. 
Шарићем. 

Са Предрагом Милосављевићем је остваривао телефонске контакте 
и контакте путем e-mail-а, у току 2009. године. Познато му је да је он био 
овлашћен да у име окр. Шарића отвара предузећа у Швајцарској, 
обзиром да га је окр. Милосављевић једном приликом замолио да 
прегледа један e-mail који је он сачинио за једног швајцарског адвоката. 
Такође, познато му је да је он у почетку имао део неког сувласништва у 
Муниципијуму С, у ком предузећу је био и директор један кратак период, 
као и да је важио за финансијског и банкарског стручњака. Са окр. 
Милосављевићем је разменио пар e-mail-ова, а кад би га окр. 
Милосављевић нешто као правника и питао окр. Крловић би му и 
одговорио. Са њим никад није разговарао о пословању оф шор 
компанија, а нарочито не о броју оф шор компанија или о њиховим 
именима. У случају кад би га окр. Милосављевић питао нешто везано за 
оф шор компаније, окр. Крловић би му само могао рећи добро или не 
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знам, обзиром да о томе није имао никакава сазнања, односно окр. 
Крловић није давао диспозиције о евентуалним новчаним износима или о 
модалитету њиховог трансфера везано за пословање оф шор компанија. 
  

Окривљеног Ћопић Зорана познаје из виђења, почев од 2005. 
године. У периоду после продаје Штама система Вац-у, окривљени Ћопић 
Зоран му је понудио да га у преговорима поводом продаје његовог 
предузећа Митросрем са окривљеним Шарићем заступа, за коју услугу би 
добио проценат по реализацији продаје. Окривљени Крловић је ову 
понуду прихватио и у том циљу је у месецу новембру 2008. године 
одржан састанак са окр. Шарићем на коме је постигнут усмени договор и 
усаглашена купопродајна цена од 23.000.000 евра умањен за 3.000.000 
евра обавеза Митросрема, с тим да фабрику „Корн продукт“ процењују 
на 10.000.000 евра, а да ће се овај износ поделити на пола чим се стекну 
услови да се ова фабрика издвоји из Митросрема. Окривљени Шарић је 
том приликом навео да ће у ову куповину, обзиром на висину 
купопродајне цене, ући са окр. Јестровићем и његовим предузећем 
Муниципијум С, као и са Јовицом Лончар и његовим предузећем Мат 
Компани. Окривљени Крловић је окр. Шарићу изнео свој став да ће у 
овоме заступати искључиво интересе окр. Ћопића, те да ће од њега бити 
и плаћен. На састанку који је уследио окр. Ћопић је затражио од окр. 
Шарића да му хитно исплати 700.000 евра, што је окр. Шарић и учинио 
пребацивши му део износа добијен од продаје Штампе система   Вац-у. 
Окривљени Ћопић је потом пренео окр. Крловићу да му је окр. Шарић 
путем уплате на рачун пренео 1.200.000 евра. За исплату пуне 
купопродајне цене окр. Шарић је планирао рок од неколико месеци. 

Након исплате ових 700.000 евра, поставило се питање правне 
реализације ове купопродаје, обзиром да се у конкретном случају радило 
о тендерској продаји Митросрема окр. Ћопићу, па како није постојала 
могућност закључења класичног купопродајног уговора, то се морала 
испунити законска форма сачињавањем уговора о преузимању са 
Агенцијом за приватизацију. Обзиром да су услови за закључење таквог 
уговора били ригорозни, те да их није испуњавао нити окр. Шарић, нити 
окр. Јестровић са предузећем Муниципујм С и Јовица Лончар са 
предузећем Мат компани, то се окр. Ћопић понудио да пронађе 
предузеће које би испуњавало те услове а преко кога би ова лица купила 
Митросрем. 

У том циљу је окр. Крловић, у име окр. Ћопића водио преговоре са 
Димитријевић Николом, које је касније окр. Ћопић успешно окончао 
постизањем договора да Димитријевић Николи за новчани износ од 
400.000 евра исплати купопродајну цену за његово предузеће ДТМ 
Релатионс, а које је испуњавало све услове за закључење уговора о 
преузимању Митросрема са Агенцијом за приватизацију. Да ли је до 
исплате купопродајне цене Димитријевићу и дошло, окривљеном 
Крловићу није познато. 

До купопродаје Митросрема кроз форму уговора о преузимању са 
Агенцијом за приватизацију је сигурно и дошло, мада окр. Крловић сам 
уговор није видео нити је учествовао у његовом сачињавању. Познато му 
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је Агенција одобрила тај уговор, условљавајући га сагласношћу Комисије 
за заштиту конкуренције. Сагласност ове Комисије је дата у лето 2009. 
године. Окривљени Крловић није узимао никакво учешће око овог посла 
у Агенцији за приватизацију и око Комисије за заштиту од конкуренције, 
већ је то радио Димитријевић Никола и његов адвокат. 

Пошто су предузећа Финам Скин и ДСД тобако, које је заступао 
окр. Ћопић, као први купци Митросрема имали према Агенцији за 
приватизацију обавезну гаранцију за инвестицију у Митросрем, то се иста 
морала продужити по преузимању Митросрема од ДТМ Релатионса. Око 
издавања нове гаранције, окр. Крловић је са окр. Ћопићем одржао 
састанак са Срђаном Петровићем – директором Металс банке, те је потом 
назвао Николу Димитријевића и пренео му да ступи у контакт са Металс 
банком и припреми сву потребну документацију за издавање гаранције. 

Он лично није предузимао било какве активности око издавања 
поменутих гаранција, осим што је он пренео окр. Јестровићу могућност 
да се гаранција за инвестицију од Путника пренесе на ДТМ Релатионс, а 
шта је окр. Јестровић прихватио. Након тога окр. Крловића је 
контактирао окр. Вучетић који му је пренео да су га звали из Металс 
банке како би извршио пренос гаранције. Осим поменутог телефонског 
разговора никакве друге радње није предузимао. Све су завршили банка 
и окр. Вучетић. Окр. Крловић у томе није имао никакво учешће 

У току лета 2009. године, окр. Крловић је на молбу окр. Ћопића 
постао председник Управног одбора Митросрема, обизиром да је 
дотадашњи директор Слободан Кутлешић преминуо, а неко је у том 
тренутку морао да у име Митросрема потпише заложну изјаву за кредит 
који му је одобрен. На позицији председника УО задржао се до јануара 
2010. године. 

Како окр. Шарић, окр. Јестровић и Јовица Лончар, као стварни 
купци предузећа Митросрем, нису могли да обезбеде новац за исплату 
пуне купопродајне цене, то су исти у виду позајмица са својих фирми 
пребацују новац не предузећа у фактичком власништву окр. Ћопића, или 
у форми аванса за неку робу из делатности предузећа окр. Ћопића. Ове 
позајмице би им по исплати пуне купопродајне цене биле обрачунате и 
враћене. Од овако извршених исплата окр. Крловићу је позната једна од 
2.000.000 евра од Мат компани из Пљеваља на рачун ДТМ-а по уговору о 
субординираном зајму, док му је из комуникације са окр. Ћопићем 
познато да је окр. Ћопићу на тај начин исплаћено до 9.000.000 евра. 
Наведени износ од 2.000.000 евра исплаћен је на основу уговора о 
субординираном зајму 8.000.000 евра закљученог између Мат компанија 
као зајмодавца и ДТМ релатионс као зајмопримца, који износ би се у 
случају да га ДТМ не врати конвертовао у оснивачки капитал у предузећу 
ДТМ зајмодавца МАТ компанија. У циљу обезбеђење кредита за новца за 
исплату Митросрема, окр. Крловић је обављао разговоре и са окр. 
Соковићем, па је тако у истом циљу са окр. Соковићем био у Подгорици у 
Хипо банци заједно са Јовицом Лончар. Међутим окр. Крловић је навео 
да му није познато у ком својству се окр. Соковић у наведеним 
разговорима у Хипо банци појављивао, те да ли је евентуално запослен у 
Мат компани. У току 2009. године често је путовао управо у циљу 
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обезбеђења реализације уговора о купопродаји Митросрема, а авионске 
карте му је најчешће плаћао Јовица Лончар, односно у два наврата и 
окр. Ћопић. Такође, познато му је из комуникације са пок. директором 
Митросрема Слободаном Кутлешићем, да је Муниципијум С закључио 
уговор којим се обавезао да купи „на зелено“ кукуруз, а по ком основу је 
потом и извршена уплата од стране тог предузећа Митросрему. О 
извршењу ове уплате окривљеног Крловића је обавестио окр. Јестровић. 
Такође, постоји могућност да су биле и позајмице предузећа 
Муниципијум С ка Митросрему, али то са сигурношћу не може да тврди. 

Окривљеног Шарића је извештавао о стању и пословању 
Митросрема, какав је род на земљишту, све у циљу реализације посла, а 
делом и зато што је претходно за њега обављао посао везан за продају 
Штампа система те је осећао додатну одговорност. 
 Сам Димитријевић Никола је остао уписан у регистру као власник 
ДТМ-а и са њим је био постигнут договор да тако и остане до окончања 
преузимања овог предузећа од стране окр. Шарића, окр. Јестровића и 
Јовице Лончара. Међутим како до исплате договорене купопродајне цене 
није дошло, Никола Димитријевић захтева од окр. Ћопића да пронађе 
решење јер он жели да иступи из предузећа. До промене у власничкој 
структури је дошло када је окр. Ћопић преко своје Босанско-
херцеговачке компаније Авио рент преузео ДТМ и уписао се у регистар 
Агенције за привредне регистре. 
 Окривљени Крловић је све радње везане за преузимање 
Митросрема вршио на основу пуномоћја које му је окр. Ћопић дао. Као 
награда за његове правне услуге окр. Крловић је са окр. Ћопићем 
уговорио одговарајући проценат који би му се исплатио по окончању 
посла, али коју исплату он није ни примио обзиром да наведни посао 
није ни био окончан. 
 Окр. Крловић је навео да у ОТП банци има отворени динарски 
девизни рачун и да је на исти дана 21.03.2008. године извршио полагање 
готовине у износу од 2.038.435 динара, а по основу уговора о откупу 
стана од банке, али до чије реализације није дошло услед спора са 
банком око квадратуре стана. Наиме, окр. Крловић планирао је да део 
купопродајне цене исплати из уштеђевине коју су имали он и његова 
супруга у износ од 25.000 евра, који је потом у динарској противредности 
од 2.038.435 динара уплатио банци на име капаре, а остатак 
купопродајне цене да исплати од кредита за који је добио уверавање да 
ће му банка одобрити. Како му банка овај кредит није одобрила, то се 
окр. Крловић обратио шураку његове жене – Станишић Остоји, који се 
већ дуже налази на привременом раду у иностранству, од кога је без 
питања на позајмицу добио 300.000 евра. Ових 300.000 евра, окр. 
Крловићу је Станишић Остоја позајмио тако што је окр. Крловић у једном 
маху узео део тог новца, који је иначе за Станишића чуво окр. Крловић и 
којим је окр. Крловић располагао, а други део новца му је Станишић дао 
када је посетио окр. Крловића за Ускрс 2008. године. Овим износом окр. 
Крловић је банци исплатио купопродајну цену у целости, али је потом 
дошло до спора са банком обзиром да се цена односила на квадратуру 
која је била већа од фактичке квадратуре стана. Банка је затим 
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покренула процедуру у градском секретаријату за урбанизам и 
грађевинарство да би приморала извођача да јој преда пројектовану и 
уговорену површину стана, али до решења спорних односа није дошло 
до данашњег дана. 
 У Финдоместик банци, окривљени Крловић је дана 29.12.2008. 
године положио износ од 306.000 евра, да бих одмах потом, дана 
30.12.2008. године наведени износ заједно са 199.000 евра са рачуна 
његовог пријатеља Луке Вујевића, а за који је имао овлашћење, подигао, 
конвертовао у динаре и уплатио на рачун свог предузећа Нови Тамиш на 
име повећања оснивачног удела. Ове трансакције је извршио јер су му 
динарска средства била потребна за набавку вештачког ђубрива од 
Азотаре из Суботице у износу од 44.634.374 динара. Износ од 306.000 
евра потиче делом од његове личне уштеђевине у износу од 126.000 
евра, док су 80.000 евра средства његове рођене сестре Шикуљак Драге, 
док је 100.000 евра позајмио од његовог колеге Милана Васиљевића из 
Новог Сада. Објашњавајући на који начин и по ком основу је подигао 
износ од 199.000 евра са рачуна Луке Вујовића, окр. Крловић је навео да 
се ради о његовом пријатељу који је њему дао овлашћење да може 
располагати средствима на том рачуну, с тим да окр. Крловић има 
обавезу да иста врати до 1.маја 2010. године, те да је као гаранцију за 
ову обавезу окр. Крловић дао заложну изјаву на бензинску станицу у 
Панчеву. 
 У делу који се односи на улагање износа од 44.411.164 динара у 
оснивачки капитал предузећа Нови Тамиш, а потом куповину истим 
новцем минералног ђубрива и меркантилног кукуруза који је потом 
испоручен Митросрему без захтева да Митросрем цену наведене робе и 
плати, окр. Крловић је рекао да се ради о чисто комерцијалном и 
изнуђеном послу. 

Током 2008. године окр. Крловић је у циљу куповине акција 
предузећа Топико, позајмио од његовог пријатеља Богдана Родића новац 
у износу од 75.000.000 динара, а који му је овај новац дао из дела 
кредита који је Родић подигао код „Првог Фактора“ – иначе фирма која 
припада НЛБ банци. Како је у периоду који је уследио НЛБ банка 
захтевала од Родића да појача залогу за овај кредит, то је окр. Крловић 
ставио залогу на купљене акције и одлучио да потражи другу банку ради 
одобрења новог кредита. 

По препоруци свог колега Миленка Ристивојевића отишао је у 
Ерсте банку, где му је руководство те фирме препоручило да уколико 
жели да му се одобри кредит треба да увећа оснивачки капитал Новог 
Тамиша и да изврши пар комерцијалних послова. У том циљу је окр. 
Крловић позајмио део новца од своје сестре и пријатеља Луке Вујовића и 
Милана Васиљевића и тим новцем увећао оснивачки капитал Новог 
Тамиша. Како му је за добијање кредита од Ерсте банке преостало да још 
обави и пар комерцијалних послова, то је он постигао договор са пок. 
Слободаном Кутлешићем, директором Митросрема да им испоручи 
уговорену количину минералног ђубрива и меркантилног кукуруза, 
обзиром да се очекивало да Митросрем убрзо изађе из блокаде.  
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Даље, окр. Крловић је навео да није захтевао да му Митросрем 
исплати купопродајну цену из разлога што је рачун његовог предузећа 
Нови Тамиш у периоду који је уследио био у блокади меницом фирме 
„Први фактор“, те да би уплатом наведеног износа на предузеће Нови 
Тамиш од стране Митросрема, тај новац отишао директно „Првом 
факторингу“. 

Пружајући објашњење зашто није проблем са враћањем кредита 
решио тако што би продао акције Топика окр. Крловић је навео да је 
имао намере да предузећу Пертутнина Птуј, као власнику 50.9% акција 
Топика прода акције које су поседовали он и Богдан Родић, поводом чега 
је са њима и водио преговоре у 2 наврата али исти нису имали успешан 
исход. 

Цела прича се окончала тако што је окр. Крловић уступио Богдану 
Родићу фирму Нови Тамиш, обзиром да је Родић њему и извршио 
новчану позајмицу у износу од 75.000.000 динара. 
 Окривљени Шарић није учествовао у куповини „Футуре плус“, али 
ми је познато да је окр. Јестровић на молбу окр. Шарића отишао у 
Футуру како би помогао Станку Суботићу у консолидацији ове фирме. 

Оваква одбрана окр. Крловић Андрије усмерена је на избегавање 
кривичне одговорности и оповргнута предложеним доказима.  

Да је окр. Крловић имао интезивну комуникацију са окр. Шарићем, 
те да је присуствовао састанцима које је овај организовао на Татарском 
брду доказује се транскриптима разговора између окр. Крловића и окр. 
Ћопића,  од 13.03.2009. године, дана 27.03.2009. године, дана 
27.03.2009. године, 28.03.2009. године, 07.04.2009. године, 08.04.2009. 
године, 09.04.2009. године,  

О координираној делатности лица подређених окр. Шарићу говоре 
и разговор који је окр. Крловић дана 17.03.2009. године водио са окр. 
Јестровићем, у коме се договарају да се на хотелу, мислећи на један од 
Војвођанских хотела у власништву окр. Шарића, успостави хипотека, на 
основу које би окр. Ћопић могао подићи кредит који му је потребан за 
финансирање текућег пословања. О истој теми, дана 31.03.2009. године 
разговор воде и окр. Ћопић и окр. Крловић,у коме окр. Ћопић каже окр. 
Крловићу: „ Мораш другара ( мислећи на окр. Шарића )питати за оно што 
сам рекао за Срђана за она 2 милиона за Металс банку...кад би то могло 
бити оперативно“ 

О међусобном допуњавању производње предузећа у фактичком 
власништву окр. Шарића говори и разговор који је окр. Крловић дана 
26.03.2009. године водио са окр. Штрпцем, у коме окр. Крловић, пошто 
га је претходно окр. Шарић критиковао да је окр. Штрпцу и предузећу 
Гајдобра за које је он задужен, испоручио неквалитетно ђубриво, а шта 
се утврђује из разговора  са окр. Штрпцем, у којем објашњава окр. 
Штрпцу: „ Нисте требали да лупате Радоване, ја сам њему рекао ( 
мислећи на лице које је испоручило ђубриво – Малишановић Пеђу ) и 
напушио га и рекао му да врати то и да врати друго ђубриво и да...“, као 
и разговором који је дана 26.03.2009. године окр. Крловић водио управо 
са Малишановић Пеђом, у коме изражава видно незадовољство што га је 
окр. Шарић критиковао : „Гајдобра је завршена, сад сам испао ја да сам 
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ту неки решетар...шта је то Андрија мувао са Пешом, добили 
камен,...мислим апсолутно ми ово није требало...веруј ми у такву сам 
ситуацију доведен без икакве потребе...“ Из овог разговора се утврђује 
да је поменуто лице било задужено и за испоруку ђубрива Митросрему. 
Даље, о међусобном преплитању финансијских токова предузећа окр. 
Шарића говори и разговор од 10.08.2009. године између окр. Крловића и 
НН „Јасмине“ у којем му она реферише: „Ево сад сам ја причала са 
Суботицом. Значи, како год направимо ове уговоре, нама, идемо у аванс 
и код „Агрокопа“ (предузеће у фактичком власништву окр. Ћопића) и код 
„Јединства“ Гајдобра (предузећа за које је окр. Шарић задужио окр. 
Штрбац Радована)“. Разговор од 08.09.2009. године између окр. 
Крловића и окр. Штрпца, такође потврђује међусобну повезаност 
предузећа окр. Шарића под контролом окр. Крловића и окр. Штрпца, и о 
њиховој успешној сарадњи, упркос нетрпељивости која је постојала 
између њих двојице као лица задужена за њихово пословање од окр. 
Шарића. 

Да је окр. Крловић у поступао по налозима окр. Шарића у процесу 
приватизације предузећа у Србији доказује се и разговором од 
15.04.2009. године од 14:47 часова у коме се окр. Крловић распитује о 
могућности да се утичен на друге понуђаче на аукцији како би одустали, 
све у циљу омогућавања окр. Шарићу да неометано купи хотел у Новом 
Пазару. 

Да је окр. Крловић знао да окр. Шарић стоји иза куповине хотела 
Војводина и Путник, као и да је он доносио све одлуке, доказује се 
разговором који је водио са окр. Јестровићем у коме му окр. Јестровић на 
његово питање зашто није узео Гуцоњу да води хотеле, одговара: 
„Брате, ево питај друга (мислећи на окр. Шарића), ја сам њему све 
рекао: „Дарко, ти си рекао Радовану, а овај ме човек, водио је поступак 
од тока, Андрија ми га је препоручио, ти одлучи ко ће да ради“. „Ја сам 
рекао све ће Радован“ „Добро“. 

Да се окр. Крловић био ангажовао око добијања сагласности 
комисије за заштиту од конкуренције доказује се садржином разговора 
који је он водио са Симикић Радојицом од 23.04.2009. године у коме окр. 
Крловић на констатацију Симикића да им чекање на доношења решења 
Агенције за заштиту конкуренције може одузети доста времена, 
одговара: „Добро то ћемо да видимо, јер сам ја звао овог Миленка, 
колегу да оде тамо да то види“, да би на Симикићеве речи: „ ту би 
требало мало убрзати, кад кажу обично се тамо нешто и плаћа, то је 
тако, сви раде, а ви...“, окр. Крловић одговорио : „Радимо, радимо на 
томе, пошто сам ја у Црној Гори, јуче и данас, па је он рекао да ће да иде 
код ове, зна ону Дијану добро па да убрза“. Да је окр. Крловић 
суштински руководио поступком добијања сагласности Антимонополске 
комисије, а не адвокат Димитријевић Николе како је то окр. Крловић у 
својој одбрани навео, доказује се разговором од 24.04.2009. године у 
коме окр. Крловић објашњава Димитријевићу : „Ја мислим да је, да је 
условно све у реду, али условно треба да само да видим треба да 
поднесемо захтев још овој Антимонополској, знаш, ал добро, то је у 
принципу овај, важно нам је да они мени кажу условно је одобрење и 
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онда само поднесемо Антимонополској, а ми решавамо ово, завршавамо 
наше...Али све је у реду, мени су јавили да је све у реду“. Ово се доказује 
и разговором од 06.05.2009. године у 15:37 између окр. Крловића и 
Николе Димитријевића у коме му окр. Крловић каже: „Друже, да ти 
кажем нешто...само ти ово што требаш да скупиш од документације твоје 
и онда ћемо се ја и ти сутра наћи и онда ћемо узети то колега и ја па 
ћемо ми да радимо ту концентрацију...ја сам очекивао само да скупиш, 
супер, да скупиш документацију, сутра те ја зовем прије подне, нађемо 
се и онда ћемо ми то да узмемо и да одрадимо.“  

Такође, да се окр. Крловић био лично ангажовао на преузимању 
гаранције Палића од стране ДТМ Релатионса, доказује се и разговорима 
од 05.08.2009. године између окр. Крловића и Николе Димитријевића, 
разговорима од 05.08.2009. године између окр. Крловића и окр. Шарића, 
те разговором од 05.08.2009. године између окр. Крловића и окр. 
Ћопића. 

Да је окр. Крловић имао непосредно учешће у одабиру модалитета 
трансфера новца окр. Ћопићу од стране окр. Шарића, као и у 
реализацији истог, а не да му је то само усмено пренео окр. Ћопић, како 
је то окр. Крловић у својој одбрани навео, доказује се и садржином 
разговора од 24.04.2009. године у коме окр. Крловић објашњава окр. 
Ћопићу : „...морам да будем у понедељак ујутру доље ( мислећи на Црну 
Гору у којој у том периоду борави окр. Шарић )...ја и иде још један овај 
наш, мора да иде, па да, да се видимо овај, видећемо се ја и ти још сутра 
да утаначимо ако будем ја у понедељак могао на кога, како и шта да, 
овде ти да ми даш инструкције...“ 

Да је окр. Крловић блиско сарађивао и са окр. Соковићем у циљу 
исплате купопродајне цене окр. Ћопићу, доказује се и разговорима 
између окр. Крловића и окр. Ћопића од 04.05.2009. године у 14:08 и 
14:56, у којима они размењују информације око договорене уплате 
једног дела купопродајне цене за Митросрем па тако окр. Ћопић 
потврђује окр. Крловићу : „Сад ми се Горан јавио (мислећи на окр. 
Соковића), па рекао је, милијарду посто, ујутру ће бити уплаћено“. Из 
њихових разговора који су уследили може закључити да је окр. Крловић 
имао јасну представу о међусобним везама у оквиру ове ОКГ те да је 
активно учествовао у комуникацији са свим њеним члановима, као и да 
је био упознат са целокупном проблематиком трансферисања новца, 
обзиром да у разговору од 04.05.2009. године у 15:57 каже окр. Ћопићу: 
„ Јавио ми се Јоца (мислећи на Јовицу Лончара, директора Шарићево 
предузећа Мат компани), каже да му је рекао овај (мислећи на окр. 
Соковића), као сад је он на састанку тамо са пријатељем овим ( мислећи 
на окр. Шарића ), рекао ми је да ујутру сигурно, објашњава ми нешто, 
као, не зна он шта је било и као ујутру милијарду посто биће уплаћено“. 
Улога окр. Соковића у исплати купопродајне цене се доказује и 
разговором од 20.07.2009. године у коме окр. Крловић предлаже окр. 
Шарићу да би било добро да окр. Соковић присуствује састанку који је 
договорен у Подгорици, а на који ће доћи и окр. Ћопић. Сарадња између 
окр. Крловића и окр. Соковића доказује се и разговорима од 30.07.2009. 
године у 20:00, 20:14, 31.07.2009. године у 10:43. Да је окр. Крловић 
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знао да окр. Соковић поступа по упутстивма окр. Шарића, доказује се 
разговором између окр. Шарића и окр. Крловића од 01.08.2009. године у 
коме окр. Шарић преноси окр. Крловићу да га је „Гого“ (мислећи на окр. 
Соковића) информисао о току састанка који је имао са окр. Крловићем. 
Интезитет поменуте комуникације са окр. Соковићем несумњиво указује 
да је окр. Крловић знао које је његова улога у исплати цене окр. Ћопићу, 
а како је окр. Крловић био адвокат и обавезник закона о спречавању 
прања новца, то је исти, нарочито имајући у виду део његове одбране да 
окр. Соковића познаје као лице које има бутик, морао знати да енормне 
суме новца чије је трансферисање у разговорима са окр. Соковићем 
уговарао, не потичу од његове легалне делатности власника бутика. 
Такође, из разговора од 01.09.2009. године у 12:16 и од 01.09.2009. 
године у 13:11, утврђује се да окр. Соковић плаћа авионску карту окр. 
Крловићу, а што је у супротности са одбраном окр. Крловића који је 
навео да су му карте плаћали окр. Ћопић и Јовица Лончар. Чињеница да 
му је авионску карту на састанак који је одржан и са окр. Ћопићем 
платио управо окр. Соковић, потврђује да је окр. Крловић у стварности 
радио за ОКГ окр. Шарића а не по пуномоћју и за окр. Ћопића, како је он 
то у својој одбрани навео. 

Такође, да је окр. Крловић у стварности радио за окр. Шарића, а 
не по пуномоћју и за окр. Ћопића, доказује се разговором који је окр. 
Крловић водио са окр. Шарићем дана 01.07.2009. године у коме окр. 
Крловић реферише окр. Шарићу детаље састанка између окр. Крловића, 
окр. Соковића и окр. Ћопића, наводећи да се окр. Ћопић љути на окр. 
Крловића и окр. Соковића оптужујући их да све хоће за себе, на шта му 
окр. Шарић одговара: „Ко га јебе, нека нађе купца, намјерно му реци“, из 
чега произлази да је окр. Крловић био лојалан искључиво окр. Шарићу а 
не окр. Ћопићу како је то у својој одбрани окр. Крловић навео. Такође, о 
подређеној улози окр. Крловића окр. Шарићу, као и о његовом деловању 
у овој ОКГ и независно од окр. Ћопића говори и разговор од 02.09.2009. 
године у коме окр. Крловић објашњава окр. Ћопићу на његово питање 
како је прошао на састанку код окр. Шарића : „Нисам начисто још, ..., па 
ја ништа нисам тражио за мене, ја сам инсистирао да се решава ово са 
тобом“ 

Да је окр. Крловић знао да искључиво  окр. Шарић стоји иза 
куповине Митросрема, а не више лица како је у својој одбрани навео 
доказује се и разговором од 06.05.2009. године у 15:07 у коме он 
објашњава окр. Ћопићу : „ Ја звао друга ( мислећи на окр. Шарића ), он 
каже да их је звао и рекли су да ће ти бити свифт у два сата и каже овај 
да је он звао да види шта је и како  је и рекли су да ће бити свифт у два 
послат“ Из овог разговора јасно се може закључити да је окр. Шарић 
имао коначну реч по свим питањима, па тако окр. Крловић каже окр. 
Ћопићу : „Горана (мислећи на окр. Соковића) заови, молим те, рекао је 
(мислећи на окр. Шарића) да се Горан зове, да се Јоца (мислећи на 
Јовицу Лончара) не зове, каже „Пусти Јоца, искомпликовао све“. Такође 
да је окр. Крловић имао непосредна сазнања о трансферима новца окр. 
Ћопићу од стране окр. Шарића, као и да је у активно учествовао у 
реализацији истих, а не како је он то у својој одбрани навео да му је то 



 101 

само усмено пренео окр. Ћопић, доказује се разговором од 06.05.2009. 
године у коме окр. Крловић, након што му је окр. Ћопић потврдио да му 
је на рачун легло 2.020.000 евра, окр. Крловић му каже: „Добро, ај 
видећемо шта је, ал битно је да су та два, па ћемо, ја ћу да зовем 
пријатеља (мислећи на окр. Шарића) ујутру и да га питам шта и како“ Из 
овог разговора такође произлази да је окр. Шарић одлучивао о начину и 
намени коришћења поменутог новца, а са чим је, имајући у виду 
наведени разговор, очигледно био упознат и окр. Крловић. Разоговор од 
20.05.2009. године у 20:57 између окр. Крловића и окр. Ћопића 
несумњиво такође указује да су и окр. Крловић и окр. Ћопић знали да 
искључиво окр. Шарић стоји иза куповине Митросрема, обзиром да окр. 
Ћопић каже окр. Крловићу: „Јел ти се јављао другар (мислећи на окр. 
Шарића ), те када му је овај рекао да ће га окр. Шарић звати убрзо, окр. 
Ћопић му је рекао: „А, јеси му рекао за Јоцу да није ништа 
урадио?(мислећи да му није извршио договорену уплату)“. Из овог 
разговора утврђује се да окр. Крловић и окр. Ћопић обраћају само окр. 
Шарићу око било каквог проблема у вези са исплатом новца окр. Ћопићу, 
а не и лицима за које је окр. Крловић у својој одбрани тврдио да су 
такође купци Митросрема. Ово се потврђује и разговорима окр. Крловића 
и окр. Шарића од 27.04.2009. године, 28.04.2009. године 

Да је окр. Крловић реферисао окр. Шарићу о пословним 
дешавањима везано за Митросрем, те да је од њега, а не од окр. Ћопића 
за кога је у својој одбрани навео да га је ангажовао везано преузимање 
Митросрема, тражио одобрење за све битније одлуке везано за ово 
предузећа, доказује се разговором од 08.05.2009. године у 13:39 у коме 
окр. Крловић каже окр. Шарићу : „Е брате пустио овај меницу, овај скот 
(мислећи на Јерковића који је пустио меницу на наплату 
Митросрему)...ал сад стварно овоме, овоме нашем ћелавом (мислећи на 
окр. Ћопића )треба да кажемо, у понедељак нека га (Јерковића и једно 
од његових предузећа према коме окр. Ћопић има потраживање 
обезбеђено меницом) тера у стечај, а шта окр. Шарић и одобрава 
речима: „Добро, добро, нека га ћера, нема шта“. Из овог разговора се 
види да окр. Крловић није поступао просто као пуномоћник окр. Ћопића, 
већ да је чак окр. Ћопићу преносио обавезна упутства од окр. Шарића, 
као што то произлази из горе наведеног разговора, а шта се потврђује 
разговором од 16:51 час у коме окр. Крловић одмах по добијању овог 
одобрења од окр. Шарића, преноси окр. Ћопићу наредбу окр. Шарића : 
„Па каже, нека види Ћопа нек му јебе мајку, знаш, све што оће, нек му 
ради“. Овим разговорима се несумњиво потврђује хијерархијско 
устројство ове ОКГ, као и да су окр. Крловић и окр. Ћопић у важнијим 
пословним трансакцијама поступали искључиво по добијању одобрења 
од окр. Шарића. Разговором од 15.07.2009. године доказује се да је окр. 
Крловић извештавао окр. Шарића о скидању блокаде Митросрему и 
обећава му да ће му спремити све папире.  

Да је улога окр. Крловић у поступку преузимања акција ТХП Палић 
од стране предузећа Маестралтурс из Будве не само консултантске 
природе власнику Местралтурса у периоду након самог поступка 
преузимања акција, како је то у својој одбрани навео већ да је окр. 
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Крловић активно учествовао и у претходној координираној делатности 
осмишљеној у циљу обарања вредности акција предузећа ТХУ Палић, а 
ради њихове куповине од стране предузећа Маестралтурс из Будве која 
би уследила по обарању цене, доказује се и разговором од 21.05.2009. 
године у коме окр. Крловић објашњава свом колеги Ристивојевић 
Миленку: „јер су ови поднели захтев за издавање одобрења о 
емитовању, знаш“ те му на његово питање да ли му Тричко помаже 
мало?, окр. Крловић одговорио „Па како да не, Тричко је обавио 
разговоре и осмислио и тако, причаћу ти“.  

О активности окр. Крловића у обарању акција, као и о чињеници 
да је био свестан противправности таквог поступања на берзи сведочи и 
разговор од 14.08.2009. године у 9:27 у коме окр. Крловић даје 
сагласност НН „Боби“ да опозове налог Муниципијум С, предузећа у коме 
окр. Крловић није имао никакву формалну улогу, за продају акција, као и  
разговор од  14.08.2009. године у 10:10 у коме му НН „Весна“ преноси да: 
„Е, ти кажи овом из Муниципијума, ако буде дошло, до не дај боже, 
контроле и остало, он је био код нас и јуче и данас“ из ког разговора 
произлази да стварне налоге за продају акција предузећа Муниципијум 
С, није вршио директор Муниципијума већ сам окр. Крловић.  

Такође, да је окр. Крловић био задужен од стране окр. Соковића 
да са правне стране испрати куповину акција од стране Меастрала 
доказује се разговором од 12.07.2009. године у коме му окр. Соковић 
преноси : „можеш ли да назовеш Пеђу ( окр. Милосављевића ) да 
објасниш шта треба, да тебе сад не мучим ( окр. Крловић је имао смртни 
случају у породици ), па да се он ( Блажо Дедић, који је дошао у 
Београд) види са Пеђом за сат два да се договоре шта и како?“, на шта 
му окр. Крловић одговора : „Само је битно ревизорски извештај да 
донесе, сутра морамо да га имамо и он ође да потпише ујутро налог“. 
Ово исто се утврђује и из разговора окр. Крловића и окр. Јестровића од 
12.07.2009. године у 19:33, као и разговором од 13.07.2009. године 
између окр. Крловића и Миленка Ристивојевића. 

О припадништву окр. Крловића овој организованој криминалној 
групи говори и садржина разговора од 09.07.2009. године у коме окр. 
Крловић наводи окр. Ћопићу : „Ја нећу Небојшу (мислећи на окр. 
Јестровић Небојшу), док овај пријатељ (мислећи на окр. Шарића који се 
у то време налази у Турској ) не дође, нећу са Небојшом да 
комуницирам. Кад он дође, онда морамо да седнемо да видимо 
понашање какво је, неке ствари ако ће Небојша да води, нек води 
Небојша, ја им (несумњиво мислећи на ОКГ као целину) онда и не 
требам.“ Из овог разговора се такође утврђује да је у оквиру ове ОКГ 
искључиво окривљени Шарић одлучивао ко је задужен за вршење којих 
послова, те да је и део одбране окр. Крловића да су иза куповине 
Митросрема, као равноправни купци били и окр. Јестровић, Јовица 
Лончар. Такође, о подели задужења, као и о нетрпељивости између 
појединих припадника ове ОКГ говори и разговор од 24.08.2009. године у 
коме окр. Крловић на питање Богдана Родића да ли окр. Штрбац : „Он 
исто ради за ове твоје клијенте?“ окр. Крловић јасно желећи да умањи 
значај окр. Штрпца каже :“ Не знам, па нешто им је радио овај за, за 
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кућу кад су куповали (мислећи на кућу на Татарском брду окр. 
Шарића)...Он увјек ради на две стране, знаш...ма да он их замало није 
увукао да од Милета Јерковића онај Сивац и оно, једва сам успио да им 
објасним и онда сам рекао...више нигде, низашта ме немојте звати ако 
уђете у то“, јасно престављајући себе саговорнику као неког ко стоји 
високу у очима окр. Шарића. 

Учешће окр. Крловића у оваквом преузимању акција од стране 
Маестралтурса доказује се и разговором са окр. Вучетић Маринком 
(директор ТХУ Палић)  од 30.06.2009. године у коме Вучетић информише 
да му је стигла информација о преузимању акција Палића од Маестрала 
и пита окр. Крловића да ли да заказују скупштину, на шта му окр. 
Крловић одговара: „Не, то док се заврши све, не мора ништа, па 
Скупштина, рећићу ја овим, договорићемо се са овим кад ће Скупштину“.  

Да је окр. Крловић био задужен за окончање целог поступка 
преузимање од стране Маестралтурса доказује се и разговором који је он 
16.07.2009. године водио са Блажом Дедићем, власником Муниципијума 
С, у коме Блажо Дедић, видно неупућен каже: „Послао ми је Пеђа, ви сте 
ми уствари послали, ову изјаву да дам...“ а шта му окр. Крловић 
потврђује : „Да ћеш бити отсутан и да ћеш после 25-ог бити па да ти 
закажу термин.“ 

Такође, да је окр. Крловић био упућен у модалитет уласка окр. 
Шарића у Маестралтурс Блаже Дедића, доказује се разговором који је 
водио 29.04.2009. године и у коме окр. Крловић коментарише са 
саговорником како је већ окр. Соковићу рекао да би Блажо Дедић морао 
платити велик износ пореза уколико би приказали 2.000.000 евра којим 
је окр. Шарић ушао у Маестралтурс – као оснивачки улог, обзиром да је 
Блажов капитал свега 6.000 евра 

Да је окр. Крловић у име и по налогу окр. Шарић Дарка као 
фактичког власника Митросрема закључивао уговоре доказује се и 
разговором од 17.06.2009. године од 18:10 у коме окр. Шарић Дарко 
налаже окр. Крловићу да прибави потребне податке везане за висину 
цене пшенице и кукуруза, а како би Митросрем закључио уговор о 
испоруци пшенице и кукуруза у замену за ивесну количину ђубрива, а 
шта окр. Крловић обећава да ће већ исто вече и да уради. О подређеној 
улози окр. Крловића сведочи и следећи разговор о наведеном уговору од 
17.06.2009. године у 18:20. Да је окр. Крловић знао да Јовица Лончар 
поступа по налозима окр. Шарића, а не да је у куповини Митросрема био 
незвисан купац доказује се разговором од 30.04.2009. године у 09:45 у 
коме окр. Шарић преноси окр. Крловићу да га је Јовица Лончар известио 
о последњем преносу новца ради исплате окр. Ћопићу, након чега се 
окр. Шарић интересује шта су досадашњим уплатама урадили : „оћемо 
ли после стати мало на томе, јер овако ћемо све потрошити, оћемо ли се 
више...нешто урадити“, на шта му окр. Крловић одговара: „Па нама...ми 
смо онда завршили што се тиче фирме (мислећи на Митросрем) и ми смо 
завршили што се тиче наших потраживања више за пословање. Из овог 
разговора се може закључити да је до исплате купопродајне цене окр. 
Ћопићу за Митросрем и дошло, а да је у даљем пословању са окр. 
Шарићем окр. Ћопић наставио да пласира новац стечен извршењем 
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кривичног дела у циљу стицања материјалне добити и омогућавања 
пословања предузећа под његовом фактичком контролом, а која су била 
у лошем финансијском стању. Да је до исплате Митросрема коначно и 
дошло говори и разговор који су окр. Шарић и окр. Крловић водили 
09.05.2009. године у коме му окр. Шарић каже: „И сад, пошто, сад ти 
само види, ми сад можемо легално да преузмемо оно (мислећи на 
Митросрем), само да ти кажеш како са оним парама, овај, може онај 
доље да преузме онај половину знаш (мислећи на конвертовање 
субординираног зајма Мат компанија датог ДТМ – Релатионсу у 
оснивачки улог у том предузећу)  

Да је окр. Крловић био члан организоване криминалне групе окр. 
Шарића доказује се и разговором који је он 15.07.2009. године водио са 
окр. Шарићем у коме му окр. Шарић, коментаришући неспоразум који је 
настао у комуникацији између њихових сарадника, каже: „Углавном ти 
њих спој, реци у истом смо тиму, нема потребе да се сад, знаш...оно“ 

Да је купопродајна цена за Митросрем од стране окр. Шарића била 
исплаћивана и уплатама већем броју предузећима под фактичком 
контролом окр. Ћопића доказује се и разговором који је окр. Крловић 
водио 16.07.2009. године. О улози окр. Соковића, као и о извлачењу 
новца који је окр. Шарић исплаћивао окр. Ћопићу, а на предузећа у 
фактичком власништву окр. Ћопића доказује се разговором од 
06.08.2009. године, разговором од 24.08.2009. године  

Да је окр. Крловић знао да Блажо Дедић само фигурира у име окр. 
Шарић Дарка у свим својим пословним делатностима везаним за 
инвестиције на територији Р Србије, доказује се разговором од 
11.07.2009. године у коме сам окр. Крловић наглашава окр. Шарићу : 
„Добро нек се јави овај друг (мислећи на окр. Соковића чији се долазак 
очекује) кад дође да му кажем шта треба, само доље да стисне Блажа...“ 
Из разговора од 14.07.2009. године између окр. Крловића и Блаже 
Дедића, несумњиво се утврђује да је окр. Крловић знао да Блажо Дедић 
формално фигурира испред Војводине и Путник, па имајући у виду горе 
наведени исказ то се и утврђује да је окр. Крловић знао да окр. Шарић 
стоји иза ових хотела. 

Да је окр. Крловићу било познато да је окр. Шарић вршио 
трансфер новца добијен по раскиду уговора о куповини бродова, као и 
да је активно учествовао у опредељивању модалитета преноса истог, а 
не како је то у својој одбрани навео – да је чуо неке градске приче да је 
Шарић купио неке бродове, доказује садржином разговора од 04.05.2009. 
године у 09:20 у коме окр. Крловић и Јовица Лончар конспиративно 
разговорају о преносу новца добијеног по раскиду горе наведеног 
уговора, као и њиховог разговора од 06.05.2009. године из кога 
недвосмислено произлази да је окр. Крловић знао називе фирми преко 
којих је окр. Шарић закључио уговоре о куповини тих бродова обзиром 
да након реферисања Јовице Лончара у коме се спомињу имена 
Максимус Шипинг и Матенико, окр. Крловић, видно упућен, даје савет о 
модалитету трансфера новца добијеног раскидом тог уговора. О даљем 
улагању тог новца у доларским апоенима разговор су обавили окр. 
Соковић и окр. Крловић дана 13.05.2009. године у коме окр. Соковић 
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зове окр. Крловића и у коме се договарају да искористе доларе које су 
уплатити на главни рачун Маестралтурса за хотеле, мислећи на 
Војводину и Путник.  

 
Разговорима који су уследи, а које је окр. Крловић водио и са окр. 

Шарићем дана 13.05.2009. године у 12:48, несумњиво се утврђује: 1. да 
је окр. Крловић знао да окр. Шарић стоји иза хотела Војводина и Путник, 
а шта је негирао у својој одбрани, као и 2. да је знао да већи део новца 
окр. Шарића потиче из кривичног дела. Наиме, у поменутом разговору 
окр. Шарић испољавајући своје незадовољство каже окр. Крловићу : „Ја 
друже, не знам шта би ви још да немамо паре, шта би ви радили мајке 
ми е...Ја не могу, значи...најбоље да ја оне паре неђе поклоним у 
добротворне сврхе. Шта мислиш ти о том?...Па иди..ја само не могу да 
схватим да не можете од оних пара направити ништа, само то не 
схватам, од легалних пара, ја то само не могу никако да схватим...“ на 
шта му окр. Крловић одговора: „Ма може друже да се уплати преко 
Блажа, ал он је од тих пара потрошио, каже 100.000 си му ти рекао...“. 
Из чињенице да окр. Шарић посебно наглашава да се у конкретном 
случају ради о ЛЕГАЛНИМ ПАРАМА, јасно се може закључити да је ова 
трансакција била изузетак, макар и кроз фиктивно приказану 
документацију, за који је је окр. Шарић очекивао да ће се обавити без 
тешкоћа. 

О јасно подређеној улози окр. Милосављевића, окр. Крловића и 
окр. Соковића, као и Јовице Лончара окривљеноме Шарићу говори и 
разговор од 13.05.2009. године из кога се јасно види да је незадовољство 
које је окр. Шарић изразио у горе наведеном разговору, видно потресло 
окр. Крловића.  

Такође, умишљај окр. Крловића, односно да је окр. Крловић знао 
да имовина окр. Шарића потиче из кривичног дела, утврђује се и из 
разговора који је окр. Штрбац водио са Јерковићем дана 19.06.2009. 
године у трајању од 34:22, којом приликом се окр. Штрбац хвали 
Јерковићу: „Девеџа је његов (мислећи на окр. Шарића) главни 
телохранитељ. И он (мислећи на окр. Шарића) је знао шта ови раде и он 
је договорио у име Дарка кило и по хероина ...и онда он (мислећи на окр. 
Шарића) кад је он чуо да сам ја тако добар са овим...он мени каже – 
Радоване шта се може направити. А шта се може направити, јеби га, они 
су већ добили казну. Значи, а то је слушао овога Крловића. Јер то је 
Крловић налазио адвокате и тако он то решава“. Имајући у виду 
садржину овог разговора, као и однос поверења између окр. Крловић и 
окр. Шарића а који се утврђује из свих предложених доказа, чињеница 
да је окр. Крловић знао да се окр. Шарић бави продајом опојне дроге, 
несумњиво се утврђује и из разговора од 27.07.2009. године у коме окр. 
Шарић изражава незадовољство што је Врховни суд повисио казне 
„Девеџи“ и пита окр. Крловића „јел ту има још што може да се ради или 
како“, из чега недвосмислено произлази да је окр. Крловић био упознат 
са овим случајем.  

Довођењем у везу садржине овог разговора са горе поменутим 
разговором у коме окр. Шарић видно наглашава да се ради о легалним 
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парама то је очигледно да је окр. Крловић био упознат са нелегалним 
пореклом новца окр. Шарића.  

Умишљај окр. Крловића се даље доказује готовинским новчаним 
полозима – новца проистеклог из кривичног дела, којима је увећавао 
оснивачки капитал Новог Тамиша, као и наканадним пласирањем новца у 
куповину ђубрива и кукуруза које је ово предузеће испоручило 
Митросрему а никад није захтевало његову исплату, а што је окр. 
Крловић могао учинити као члан управног одбора Митросрема. Из овакве 
трансакције јасно се може видети да у конкретном случају предузеће 
Нови Тамиш и Крловић као директор и оснивач, нису поступали са 
капиталом тог предузећа као својим, већ су већи део тога новца у износу 
од 44.000.000 динара искористили за куповину репроматеријала које је 
било потребно другом предузећу окр. Шарића – Митросрему. Наиме, ово 
се да закључити из чињенице да испалту овог кукуруза и ђубрива 
предузеће Нови Тамиш и окр. Крловић никад нису ни тражили, иако је 
окр. Крловић био члан управног одбора Митросрема, што само говори у 
прилог да поменута испорука није била у остварена у циљу стицања 
добити предузећа Нови Тамиш, већ искључиво у циљу пласирања 
готовог „прљавог“ новца у легалне токове, дајући му привид легалне 
форме и правног посла, који он у суштини није имао.  

Такође, чињеница да је окр. Крловић присуствовао свим 
састанцима код окр. Шарића, а што се може утврдити из предложених 
транскрипата разговора, указује да је он сво време био упознат са свим 
активностима окр. Шарића усмереним ка преузимању предузећа на 
територији Србије. Имајући у виду да је окр. Крловић знао да се ради о 
предузећима окривљеног Шарића, то је и очигледно да је он као адвокат 
из чињенице да се ни једно од ових предузећа није водило на окр. 
Шарића, а нарочито имајући у виду одредбе закона о спречавању прања 
новца и обавеза које овај закон утврђује за адвокате, могао извући само 
један закључак – да се ради о новцу који је стечен кривичним делом, те 
да је потребно лажно приказати његово порекло а управо на начин који 
би уклонио сваку везу са окр. Шарићем, а то на начин што би се пласман 
новца вршио у процесу приватизације предузећа у Србији, пре свега 
преко окр. Штрпца, да би се потом финансирање текућег пословања 
ових предузећа вршило путем уплата од стране предузећа основаних или 
под контролом окр. Крловића, окр. Јестровића, окр. Милосављевића и 
окр. Ћопића у Србији, а која су финансирана путем вршења кеш полога 
или путем уплата из иностранства пре свега Шарићевих оф шор 
компанија, директно у случају Ћопићеве фирме Агрокоп Бања Лука, 
односно посредно преко предузећа Мат компани и Маестралтурс из Црне 
Горе.  

Такође, чињеница да је окр. Крловић у својој одбрани покушао да 
прикаже да су његови контакти са окр. Соковићем били ретки и случајни, 
несумњиво указује да је окр. Крловић свестан да би окр. Соковић, као 
власник бутика како га је окр. Крловић у својој одбрани представио, 
сигурно био лице око чијег порекла имовине би се окр. Крловић, 
поступајући у складу са обавезама адвоката које му закон о спречавању 
прања новца налаже, морао запитати. Наиме, из горе наведених и 
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предложених транскрипата може се закључити да је окр. Соковић био 
лице са којим је у погледу исплате купопродајне цене окр. Ћопићу за 
Митросрем, окр. Крловић најчешће контактирао, и са којим је договарао 
модалитете трансфера енормних девизних износа намењених окр. 
Ћопићу. Дакле, управо чињеница да окр. Крловић умањује учесталост и 
значај његових контаката са окр. Соковићем, указује да је он свестан да 
поменуте енормне суме девизног новца за чије располагање је био 
задужен окр. Соковић потичу из кривичног дела, а нарочито имајући у 
виду занимање окр. Соковића као власника бутика.   

Дакле, чињеница да је финансирање Шарићевих предузећа у 
Србији вршено на горе описан начин, у чему је окр. Крловић активно 
узео учешћа не само стављањем предузећа Нови Тамиш на располагање 
Шарићу као „проточни бојлер“, већ и активно кроз вршење кеш исплата, 
као и кеш полога новца у већем износу којим је касније финансирано 
пословање Митросрема, несумњиво указује да је окр. Крловић био 
свестан да овај новац потиче од извршења кривичног дела, те су и 
адвокатске услуге које је он вршио за окр. Шарића као и услуге коју му је 
пружао у виду изналажење модалитета трансфера таквог „прљавог“ 
новца, свесно вршене искључиво у циљу прикривања његовог 
нелегалног порекла. 
 

Износећи своју одбрану пред истражним судијом окр. 
Милосављевић је негирао извршење кривичног дела које му се ставља 
на терет наводећи да познаје окр. Шарића, али да није знао чиме се он 
бави.  
 Окр. Шарића је упознао 2007 године, а након што је окр. 
Милосављевић почео са пословним  ангажманом у Муниципијуму С као 
финансијског саветника окр. Јестровића. Окр. Шарић по сазнању окр. 
Милосављевића нема удео у овом предузећу. Са окр. Шарићем имао је 
контакт свега једном током 2009. године и том приликом му је на његову 
молбу пружио савет пословне природе. У овом предузећу окр. 
Милосављевић је радио као саветник окр. Јестровића, односно на месту 
директора у периоду од априла до почетка октобра 2009. године.  Идеју 
око куповине хотела у Суботици била је послован идеја Слободана 
Ресимића, чију реализацију је преузео окр. Јестровић који је сам врло 
успешно обављао ове послове, да би крајем 2009. године дошло до 
промене тржишних услова пословања. Окр. Милосављевић је навео да 
му није позната висина исплаћене купопродајне цене ТХУ Палић-а. 
 Фирмa Financial Angels, власништво окр. Милосављевића и 
Слободана Ресимића и бавила се откупом потраживања фирми која су 
углавном била стара десет и више година, а потом њиховом продајом, од 
које разлике је остваривала зараду. У периоду од 2006. године до 2007. 
године ово предузећа зарадило је износ од 7,9 милиона евра који је 
потом уложен у Муниципијум С. О томе да ли је ова фирме давала неке 
позајмице или кредите другим предузећима, окр. Милосављевић је навео 
да претпоставља да је дала кредит само предузећу Муниципијуму С, али 
да он није имао увид у рачун ове фирме, те да то може само да 
претпостави. Други власник ове фирме Слободан Ресимић, такође није 
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имао сазнања о пословању Financial Angelsa која би била већа од оних 
које је окр. Милосављевић имао. 
 
  Овако извршена позајмица Financial Angelsa у износу од 7.9 
милиона евра конвертована је у оснивачки улог од 99,5% у 
Муниципијуму С, чиме је окр. Јестровић постао мањински оснивач а 
Financial Angles већински. У месецу марту или априлу 2009. године 
предузеће Mateniko llc, преузео је овај удео Financial Angelsa llc и на тај 
начин постало већински власник предузећа Муниципијум С. До оваквог 
преношења удела дошло је на предлог окр. Јестровића а због страха од 
наношења штете пословању фирме Муниципијум С од негативног 
публицитета фирме Financial Angels о којој су се у то време почели 
јављати којекакви новински натписи. У оваквом преношењу удела, окр. 
Милосављевић је узео учешће и помогао окр. Јестровићу да постигне 
договор са Матеником да им до 31.12.2011. уплати укупан износ на име 
уговора о уступању удела у предузећу Муниципијум С. Овај износ им 
Јовица Лончар који је иступао испред предузећа Матеника није исплатио 
до данас. На основу удела Financial Angelsa у Муниципијуму С, окр. 
Милосављевић није остварио никакву добит и то је био основни мотив да 
се повуче и са Матеником закључи такав уговор. Јовица Лончар га је 
једном приликом контактирао и интересовао се о потребним условима за 
отварање нерезидентног рачуна за фирму Матенико како би могао да 
послује али ништа конкретно није навео. 
 Објашњавајући однос Financial angelsa и Муниципијума С, окр. 
Милосављевић је навео да је ова фирма ушла у Муниципијум преко 
форме уговора о субординираном кредиту, који је одличан и који штити 
и дужника и повериоца. Чак се може рећи да штити дужника боље него 
повериоца. Зове се субординирани зато што је другог реда, односно има 
третман капитала, те се у случају стечаја накнађује поверилац, као и 
власници капитала, тек када се накнаде сви други повериоци. А предност 
је у томе што може да се конвертује у капитал. 

У приватизацији хотела Војводине и Путник окр. Милосављевић 
није учествовао. Познато му је да је окр. Јестровић као физичко лице 
учествовао у овој приватизацији као представник конзорцијума са 
предузећем Маестралтурс из Будве чији је власник Блажо Дедић. Блажу 
Дедићу је једном приликом помогао око отварања наменског и 
нерезидентног рачуна. Није му познато која је намена овог рачуна била, 
те да ли је имао везе са куповином акција новосадских хотела. У 
пословање ХТП Палића окр. Милосављевић није имао увида, већ је 
веровао окр. Јестровићу обзиром да је финансијски биланс био 
позитиван током две године његовог руковођења Палићем. Са окр. 
Јестровићем никада није разговарао о његовом ангажовању у 
конзорцијуму за куповину Војводине и Путника, нити су му познати 
извори средстава за куповину тих хотела. 
 У вези са Митросремом окр. Милосављевић је у периоду док је окр. 
Јестровић радио у Футури пристао на његову молбу да ради у 
Муниципијуму С, с тим што је окр. Јестровић и даље бринуо о фирми, а 
окр. Милосављевић је евентуално радио шта би у датом тренутку 
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требало да се уради. Окр. Јестровић је по завршетку радног времена у 
Футури долазио у Муниципијум С и радио све текуће оперативне 
послове. Тако је окр. Милосављевић и у случају закључнице за кукуруз 
са Митросремом, који посао је претходно уговорио окр. Јестровић, 
поступао управо по молби окр. Јестровића. По сазнању окр. 
Милосављевића, а које му је пренео окр. Јестровић, овај кукуруз је потом 
делимично испоручен.  
 Окр. Соковића је упознао у Пљевљима као власника бутика под 
околностима којих не може да се сети, али претпоставља да га је са њим 
упознао Јовица Лончар. 
 Окр. Милосављевић је такође навео он никада није давао 
инструкције за плаћања са било које оф шор компаније на неку од 
банака на територији Републике Србије, чак ни за Financial Angelse иако 
су они трансферисали средства на територију Републике Србије. 
 Изјашњавајући се о зајму који је окр. Милосављевић као директор 
Муниципијума С одобрио предузећу окр. Ћопића у износу од 11.000.000 
динара, окр. Милосављевић је навео да је поменуту позајмицу одобрио 
по налогу окр. Јестровића а са расположивих средстава на рачуну 
Муниципијума С, за које нема сазнања из ког правног посла су настала. 
 Окр. Штрпца познаје и са њим је имао комуникацију око предузећа 
Јединство из Гајодбре и Млади борац из Сонте, када су се саветовали око 
превазилажења одређених тешкоћа које је окр. Штрбац имао у 
пословању ових предузећа, али конкретних детаља не може да се сети. 
 
 Наводи окр. Милосављевића да није знао да окр. Шарић има удела 
у Муниципијуму С оповргнути су садржином е маил преписке коју је он 
06.04.2009. године у 14:19 часова имао са адвокатом Ив Клајном а у којој 
се у четвртом атачменту налази изјава Јовице Лончара и Мира Мрдака, 
номиналних власника Mateniko llc-ја, да поступају у име и за рачун окр. 
Шарић Дарка. 
 Из одбране окр. Милосављевића у делу у коме наводи делатности 
фирме Financial Angles, чији је формално био један од власника, јасно се 
може закључити да је иста представљала само параван за пласман новца 
окр. Шарића, обзиром да би у супротном окр. Милосављевићу сигурно 
били познати и детаљи великих пословних подухвата којима је ово 
предузеће стекло за наше услове енорман капитал од 7.9 милиона еура. 
Такође одбрана окр. Милосављевића да само може да претпостави да је 
ово предузеће дало кредит искључиво Муниципијуму С, је нелогична и 
неживотна, а обзиром на важност једне такве информације у пословном 
амбијенту, а нарочито у једном предузећу у коме макар номинално 
постоје свега неколико запослених лица. 
 Такође, наводи окр. Милосављевића да не зна износ купопродајне 
цене ТХУ Палића, несумњиво указује да предузеће Financial Angels које је 
у наведену куповину наменски ушло са износом од 7,9 евра, није било ни 
делом у власништву окр. Милосављевића, обзиром да му једна тако 
важна цифра не би у том случају могла остати непозната. 
 Даље, чињеница да је окр. Милосављевић основао предузеће 
Financial Angels за окр. Шарића, несумњиво се утврђује из исказа сведока 
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Милана Лазаревића, као и из документације прибављене увидом у 
рачунар Милана Лазаревића, обзиром да је он као поступајући агент за 
отварање оф шор компанија на захтев окр. Милоављевића отворио све 
оф шор компаније које је потом окр. Шарић користио на начин описан у 
диспозитиву оптужнице, а међу њима и фирму Financial Angels. 

Из чињенице да су по одбрани окр. Милосављевића он и окр. 
Јестровић препустили предузећу Матенико управљање предузећем 
Муниципијум С, а по уговору о откупу улога који никад није плаћен, а у 
време вршења капиталних инвестиција од стране предузећа 
Муниципијум С, само потврђује да се у овом случају ради о симулованом 
правном послу закљученом искључиво у циљу прикривања нелегалних 
токова новца кроз умножавање броја трансакција и на тај начин 
отежавања евентуалног праћења тока новца. 
 Одбрана окр. Милосављевића да он никада није давао инструкције 
за плаћање било које оф шор компаније а на рачун у банци на 
територији Републике Србије, оповргнута је садржином e-mail 
комуникације коју је он дана 14.04.2009. године имао са Јовицом Лончар, 
којом приликом је окр. Милосављевић сугерисао Јовици Лончару да 
након што потпише и овери документ који му окр. Милосављевић шаље, 
исти проследи факсом подгоричкој Хипо алпе адриа банци, а у прилогу 
које комуникације се налази налог дат Хипо алпе адриа банци у Београду 
да теретећи рачун партије 1924000518 (нерезидентни рачун фирме 
Матенико ллц) а посредством банке JP Morgan Chase Bank New York 
обави пренос 14.009.924 долара на рачун МЕ25555192120005707, који 
фирма Матенико ллц има у подгоричкој Хипо Алпе Адриа банци, на крају 
ког налога се налази простор за потпис овлашћеног лица Матенико ллц  
Јовице Лончара. Такође поруком од 21.04.2009. године  у 10:45 
потврђује се да је окр. Милосављевић активно учествовао у поменутом 
трансферу обзиром да му је са е маил адресе службенице Хипо алпе 
адриа банке из Београда послата  фотокопија телефакс поруке од 
16.04.2009. године, односно SWIFT порука као потврда о извршеном 
преносу 14.009.426,13 долара са рачуна RS3565000192400051878 који 
фирма Матенико ллц има у београдској Хипо алпе адра банци а на рачун 
ME25555000192120005707, који поменута фирма има у подгоричкој Хипо 
алпе адриа банци. 
  
 Одлучне чињенице извршења кривичног дела окр. Шарић Дарка и 
окр. Ћопић Зорана утврђују се из садржине пресретнутих разговора 
окривљених, садржане пресретнутих е мејл комуникација окр. 
Милоављевића, предложеним писменим доказима а делом и из одбрана 
окривљених датих у овом поступку. 
 

Износећи своју одбрану пред истражним судијом, окр. Стевица 
Костић је негирао извршење кривичног дела које му се ставља на терет, 
наводећи да он никад није од окр. Шарића преносио новац окр. Штрбац 
Радовану. 
 Окр. Шарић познаје обзиром да је окр. Стевица Костић био 
ангажован као кућепазитељ и чувар. Окр. Шарић му није давао новац да 
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носи окр. Штрбац Радовану, осим у 2008. години једном износ од 30.000 
евра за куповину куће до куће окр. Шарића на Татарском брду. 
Дешавало се да из куће окр. Шарића носи и документацију спаковану у 
торбе. 
 Окр. Штрпца је упознао у време када је овај долазио код окр. 
Шарића у вези правних послова које је вршио за окр. Шарића. Касније, 
априла месеца, када је његово ангажовање као електричара окончано 
обзиром да су радови на кућама окр. Шарића окончани, окр. Стевица 
Костић је  прихватио понуду окр. Штрпца да се у Јединству Гајдобри 
ангажује као машинац. Није му познато да је окр. Шарић имао било 
какве везе са овим предузећем. Наиме, окр. Штрбац је ово предузеће 
купио од Милета Јерковића, али му није познато по којој цени. 
 Окр. Штрбац Дубравки никад није носио новац. 
 

Чињеница да је окр. Стевица Костић преносио новац прибављен 
извршењем кривичног дела доказује се разговором од 15.04.2009. године 
између Јерковића и окр. Штрпца, у коме окр. Штрбац потврђује 
Јерковићу да је улога окр. Стевица Костић да преноси новац од окр. 
Шарића до окр. Штрпца а везано за исплате Јерковићу на име 
потраживања од Митросрема, на шта се Јерковић надовезује: „ Немој да 
Стево побегне с ловом...“. Да је окр. Стевица Костић био упознат са 
сврхом преношења новца и његовим пореклом, потврђује се разговором 
од 14.04.2009. године у коме окр. Штрбац наводи да је окр. Стевици било 
потребно дуго времена да стекне поверење окр. Шарића. О улози окр. 
Стевице Костића, те да је он био упознат у већем делу са аранжманима 
које је окр. Шарић преко окр. Штрпца решавао са Јерковићем, говори и 
транскрипт разговора од 14.05.2009. године(стр. 523 с.с.) у коме 
Јерковић каже окр. Штрпцу: „ Сад смо сами можемо причати, увек неко 
има ил Стево, мислећи на окр. Костића, ил неки курац“. Да је окр. 
Стевица Костић имао улогу посредника између окр. Шарић и окр. 
Штрпца доказује се и разговором од 21.05.2009. године од 14:09 у коме 
окр. Шарић каже окр. Штрпцу : „Ништа, ти Стева, мислећи на окр. 
Костића, зовни за сат за овог нашег друга да му оне папире завршимо. 
Важи?“, да би на питање окр. Штрпца : „А значи ово, ово би овај онда 
Стево донео мени те папире?“ окр. Шарић одговорио: „да, да“. Да је окр. 
Стевица Костић и након што је засновао радни однос у предузећу 
Јединство, радио за окр. Шарића доказује се у наставку овог разговора 
где окр. Штрбац каже окр. Шарићу : „Значи, ово за сат времена Стево 
нек оде горе. Види. Стево ми је на терену, тамо на овом „мом“ имању, 
знаш“. Да је окр. Костић преносио новац који је окр. Шарић слао окр. 
Штрпцу на име исплате Јерковићу, доказује се из разговора од 
25.05.2009. године у коме окр. Шарић каже окр. Штрпцу: „Зваће те Стево 
вероватно данас ето...“ да би у делу разговора који следи и у коме је окр. 
Штрбац питао окр. Шарића за новац који му је овај требао послати за 
куповину кола, окр. Шарић одоговорио: „Па узми одатле (мислећи на 
новац који ће му окр. Стевица Костић донети), пошто ти овај (мислећи на 
Јерковића) нећето ти донети тај папир (менице које Јерковић треба да 
донесе окр. Штрпцу а ради закључења договора који су имали), узми 
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одатле. Шта има везе. Знаш? Е, тако, адје“. О улози окр. Стевице Костића 
у овој ОКГ говори и разговор од 21.05.2009. године у трајању од 39:00 у 
коме НН Бранко говори о плацу који је на Татарском брду окр. Шарић 
имао намеру да купи за Стеву. Да је окр. Стевица Костић активно 
учествовао у бројању новца који је у име окр. Шарића доносио код окр. 
Штрпца, а ради исплате окр. Јерковићу доказује се разговором од 
21.05.2009. године у коме окр. Штрбац, жалећи се окр. Јерковићу на 
количину апоена које окр. Стевица доноси, каже: „И онда се изјебем, 
цело поподне бројим ту срање, иди у пичку материну...Па, бројим ја, 
онда броји Дубравка, јебига и онда дође Стево па ми сере како има малу 
плату, па ово, па оно“. У даљем току разговора окр. Штрбац наводи да је 
окр. Стевица Костић добио аутомобил вредан 20.000 еура као награду за 
свој рад од окр. Шарића. 

 
Из разговора од 21.05.2009. године који је окр. Штрбац водио са 

Јерковићем, у трајању од 49:44, утврђује се да је ова ОКГ новац 
преносила из Београда обзиром да окр. Штрбац објашњава Јерковићу: 
„Систем је такав, да се никад лова, они воде бригу о свему. Преносе 
узмимо дневно 100 до 200.000 највишее. Та лова је у Београду и јоште 
неколико локација, а овде не држе ништа, али овде долазе и доносе лову 
и данас ће донети 150.000, сутра ће донети 200.000, прексутра. Значи 
ако падну, боли их курац за 150.000.“ 

Имајући у виду наведени систем преноса новца, из разговора од 
15.04.2009. године у 23:17 који је окр. Штрбац водио са окр. Стевицом 
Костићем утврђује се да је окр. Костић био упознат са поменутим 
системом те да је и он био задужен за пренос новца на овако описан 
начин, обзиром да му окр. Штрбац каже: „Јеси ми донео то овај, шта си 
ми требао донети?“ на шта му окр. Стевица одговара да је он још у 
Београду, те на опаску окр. Штрпца: „Па из Београда то треба мени 
стићи, јеби га, зато те и питам“ а на шта му окр. Стевица одговара: „А 
ово што ми кажеш, ја сад први пут чујем, ја сам сад баш овде у 
Београду...ништа ми не причају“ да би окр. Штрбац закључио: „Да, добро 
видећу ја овај можда је овај, неко други већ био, ајде“. Наведени износ 
новца о коме се окр. Штрбац распитивао код окр. Стевице Костића, био 
је намењен за исплату Јерковићу а шта се утврђује из разговора од 
15.04.2009. године у 23:42. 
 

Износећи своју одбрану окр. Штрбац Дубравка негирала је 
извршење кривичног дела које јој се ставља на терет наводећи да од 
осим свог супруга окр. Штрбац Радована познаје и окр. Шарића и окр. 
Стевицу Костића.  

Окривљеног Шарића је видела само једном у лето 2009. године, а 
приликом сачињавања уговора о позајмици са Радуловић Родољубом. 
Њена улога је била да записује садржину уговора коју јој је њен супруг – 
окр. Штрбац диктирао и то је све. Послове које је обављала за свог 
супруга углавном су биле референтске природе, дакле ако треба негде 
да се оде да се нешто однесе, да се преда на шалтер, оде у катастар, да 
се нешто откуца и слично. 



 113 

Познато јој је да је њен супруг окр. Штрбац Радован за окр. 
Шарића сачинио купопродајни уговор за његову кућу на Татарском брду, 
након чега је и она учествовала у поступку легализације и решавања 
правних питања везаних за земљу, парцеле и породични стамбени објект 
окр. Шарића. Из комуникације са својим супругом зна да је окр. Шарић 
пословни човек из Црне Горе. 

Окр. Стевицу Костића познаје као лице запослено код њеног 
супруга – окр. Штрпца у предузећу Јединство Гајдобра, и дешавало се да 
долази до њиховог стана са документацијом из предузећа коју је он 
прослеђивао окр. Штрпцу и имао улогу достављача и поштара. Окр. 
Стевица Костић никад није доносио новац. Познато јој је да је код окр. 
Шарића радио као баштован те да га је контактирала у вези 
приватизација када су њеном супругу били потребни мајстори, геометри, 
обзиром да је било потребно да неко отвори мајсторима врата. Тада је 
окр. Стевица Костић имао улогу неке врсте домара. Окр. Штрбац 
Дубравка никад није била присутна нити је видела да је евентуално окр. 
Стевица Костић доносио неки новац у канцеларију код окр. Штрпца. 

Окр. Соковића је упознала приликом летовања када га јој је њен 
супруг показао и навео да се ради о окр. Соковићу те да је он сарадник 
окр. Шарића. Друга сазнања о њему окр. Штрбац Дубравка нема. 

Око приватизације предузећа Јединство из Гајдобре окр. Дубравка 
Штрбац има само она сазнања која је стекла вршећи дактилографске 
услуге свом супругу окр. Штрбац Радовану који је са Агенцијом за 
приватизацију и закључио уговор о приватизацији Јединства из Гајдобре, 
а пре тога и уговор са Милорадом Савићем о уступању, а ове чињенице 
су јој познате обзиром да је она писала поједине захтеве, молбе и слично 
са својим супругом. Средства којим је окр. Штрбац купио ово предузеће 
потичу из њихових личних средстава и од позајмица од пријатеља, а и од 
новца добијеног продајом куће у Новом Саду. Један део новца у износу 
од 250.000 евра је окр. Штрбац Радовану позајмио сада покојни отац окр. 
Штрбац Дубравке – Мрзљак Раде. О приватизацији предузећа Јединство 
из Гајдобре њој окр. Радован Штрбац није ништа причао, већ би она 
конкретна сазнања имала тек када би дошло до неке конкретне 
реализације. Окр. Штрбац је спомињао износ од 400 до 500.000 евра, 
који му је потребан за исплату неисплаћене рате Агенцији за 
приватизацију. У том тренутку су окр. Штрбац Дубравка и Радован имали 
уштеђевину од око 150.000 евра коју су чували код куће, а који су 
претходно пренели из Хрватске из више наврата. Од продаје куће у 
Новом Саду добили су 300.000 евра, док су од продаје куће у Ветернику 
добили 350.000 евра. Познато јој је да је окр. Штрбац Радован позајмио 
150.000 евра од Чеде Суботића њиховог пријатеља а којом приликом је 
сачињена и потврда о пријему новца, а и од Којић Илије је позајмио 
извесну суму новца али не зна тачно у ком износу. Овако позамљен 
новац окр. Штрбац Дубравка никад није видела.  

Познато јој је да је окр. Штрбац Радован у закупу Младог борца из 
Сонте, обзиром да Гајдобра има мало земље али има механизацију а 
Млади борац доста земље али не и механизације, па да се добро 
допуњују. 



 114 

Окривљена Штрбац Дубравка је даље навела да поседује сеф у 
Војвођанској банци, који је отворен на име њеног супруга али да и она 
има овлашћење за располагање средствима у истом. Овај сеф је служио 
окр. Штрбац Радовану да новац добијен позајмицама од пријатеља ту 
положи као и евентуално неку другу документацију. Тај новац је 
углавном био у крупнијим апоенима од 100 евра, мада оставља 
могућност да је било и новчаница од по 50 евра. У овом сефу је окр. 
Штрбац Дубравка једном приликом видела 50.000 евра, али она није 
знало о ком се новцу ради, нити је шта знала о његовом пореклу обзиром 
да је о томе рачуна водио окр. Штрбац. 

Даље, навела је да је мењачке послове обављала скоро 
свакодневно и то у већим износима од по три хиљаде евра, обично у 
мењачници код Ивана Делића 

Јерковић Миле је долазио у канцеларију њеног супруга у ул. 
Стражиловска 33, која је спојена са њиховим станом. Јерковића је виђала 
само приликом отварања улазних врата од канцеларије и ништа више од 
тога. Окр. Дубравка Штрбац није никад присуствовала њиховим 
састанцима. 

За окр. Ћопић Зорана никад није чула, а њен супруг није имао 
никакве везе са предузећем Митросрем. 

Позната јој је чињеница да је њен супруг био председник управног 
одбора у Војводини и Путнику, али јој околности под којима је он 
постављен на ово место нису познате, осим можда због познанства са 
Блажом Дедићем, власником Меастралтурса. Чињеница да је 
Маестралтурс власник хотела Војводина и Путник позната јој је из 
разлога што су она и њен супруг правни заступници Путника и имају 
уговор са њима.  

За окр. Јестровића зна да је он пријатељ њеног мужа и ништа 
више. 

 
Оваква одбрана окр. Штрбац Дубравке је неоснована и усмерена 

на избегавање кривичне одговорности а у потпуности оповргнута 
предложеним доказима – пресретнутим разговорима окривљеног Штрбац 
Радована и Јерковић Милета, те исказом сведока Јерковић Милета. 
Такође, неживотно је да окр. Штрбац Дубравка није била упозната са 
овако важним активностима свог супруга окр. Радована Штрпца. У 
осталом из транскрипата разговора између окривљених Штрбац 
Дубравке и Радована, се јасно види да окр. Радован у тим разговорима 
инсистира на конспиративности у комуникацији, те да је у једном од тих 
разговора упозорава окр. Дубравку Штрбац да престане да говори о 
новцу, из чега јасно произлази да је њој било веома добро познато 
одакле тај новац потиче, тј. да је недозвољеног порекла. 

 
Износећи своју одбрану у преткривичном поступку окр. Вучетић је 

навео да му је окр. Јестровић 2005 године понудио посао, објаснивши му 
да његова фирма купује хотеле у Србији и да би волео да он, обзиром да 
је поштен човек, буде директор тих хотела, коју понуду је окр. Вучетић 
прихватио.  У складу са поменутим договором почев од 2005 године окр. 
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Вучетић је био директор ХТП Палића и заједно са окр. Јестровићем се 
бавио организацијом рада. Приликом потписивања важнијих уговора, 
окр. Вучетић није обраћао пажњу на садржину истих, обзиром да их је 
добијао на потпис од окр. Јестровића у кога је имао неограничено 
поверење. 
 У јесен 2008. године окр. Јестровић му је саопштио намеру да са 
фирмом Маестралтурс уђе у приватизацију предузећа Путник које у свом 
саставу има хотел Путник. По захтеву окр. Јестровића, окр. Вучетић је 
потписао уговор о конзроцијуму са овом фирмом, након чега је потписао 
сву потребну документацију за Агенцију за приватизацију коју му је окр. 
Јестровић донео на потпис. По успелој куповини 70% друштвеног 
капитала предузећа Путник, окр. Јестровић му је саопштио да ће му за 
испуњење инвестиционих обавеза из уговора са Агенцијом бити 
потребна гаранција банке, за добијање које је било потребно да се 
депонује извесна количина девизног новц. У том циљу, обзиром да га је 
окр. Јестровић задужио, окр. Вучетић је на девизни рачун који је отворио 
у Металс банци положио новац који је добио на свадби у износу од 
10.000 евра. Окр. Јестровић му објаснио да ће овај новац бити блокиран 
у банци за време трајања гаранције у периоду од 12 до 14 месеци. Како 
га је окр. Јестровић питао да ли евентуално познаје неког ко би био 
спреман да положи девизни новац на овај начин, то је окр. Вучетић 
препоручио двоје запослених који се већ од њега захтевали да им се 
извесна количина новца обезбеди у сефу хотела. Након пристанка ових 
лица, жена окр. Вучетића као и његова ташта су такође пристали да 
положе девизне депозите.  Окр. Вучетић је положио девизни депозит у 
Новом Саду којом приликом су исту учинили и окр. Јестровић и Лучић 
Бојан, док су његова супруга и ташта  положили депозите у Суботици. У 
самој згради Металс банке у Новом Саду, окр. Вучетић је лично, након 
што је потписао одговарајућу документацију, предао новац на шалтеру. 
 Тек приликом потписивања Уговора о инвестиционој гаранцији са 
Металс банком, дана 23.03.2009. године, окр. Вучетић је видео и имена 
осталих физичких лица која су такође депоновала одређене девизне 
депозите. Од окр. Јестровића је чуо да је он разговарао са поменутим 
лицима и договором који су они евентуално постигли. Окр. Вучетић 
никад није присуствовао договорима између окр. Јестровића и Блаже 
Дедића, кога никада у животу није ни упознао. Целокупан износ 
купопродајне цене за Путник ад Нови Сад исплатило је предузеће 
Маестралтурс из Будве. 
 На скупштини акционара Путника, окр. Вучетић је по налогу окр. 
Јестровића гласао за окр. Штрбац Радована ради његовог избора на 
место председника Управног одбора. 
 У децембру месецу 2008. године, окр. Јестровић му је саопштио да 
планира да са Маестралтурсом учествује и на приватизацији ХТП 
Војводина, те је окр. Вучетић у том циљу поново као директор ХТП 
Палића потписао сву документацију коју је претходно припремио окр. 
Јестровић и предао је Агенцији за приваизацију. Како је и за ову 
приватизацију била потребна гаранција то му је окр. Јестровић наложио 
да упути допис Металс банци у коме би затражио изадавање гаранције 
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на основу претходно постигнутог договора између окр. Јестровића и 
председника УО Металс банке. На аукцији која је уследила победио је 
конзорцијум Маестралтурса и Палића, а предузеће Маестралтурс је 
исплатило цену. Ни у овом случају он није учествовао у преговорима са 
Блажом Дедићем. 
 На скупштини акционара Војводине, окр. Вучетић је поново, по 
налогу окр. Јестровића предложио окр. Штрпца за председника УО, на 
које место је он и изабран. 
 Окр. Вучетић је даље навео да он није знао да окр. Шарић, кога 
никад није упознао, стоји иза куповине ових хотела. 
 Окр. Крловића је упознао кад је исти постао члан УО Палића 2005. 
године, при чему му је непознато ко је њега поставио на овај положај. Са 
њим је имао искључиво пословне контакте. 
 Окр. Вучетић је такође навео да му предузеће ДТМ Релатионс из 
Београда није познато, као ни лице Димитријевић Никола. Чињеницу да 
се окр. Вучетић сагласио да се депозит који је положен на горе описан 
начин, искористи као јемство за добијање гараније предузећа ДТМ 
Релатионс из Београда, окр. Вучетић није знао да објасни, али да 
претпоставља да се неко у вези тога договорио у Металс банци. 
 
 Оваква одбрана окр. Вучетића је неоснована и усмерена на 
избегавање кривичне одговорности и у потпуности оповргнута 
транскриптима снимљених и пресретнутих разговора, исказима 
саслушаних сведока, службеним белешкама о обавештењим примљеним 
од грађана и предложеним писменим доказима. 

Из описа радњи кривичних дела поуздано се може закључити да 
се предметна кривична дела и њихови извршиоци по свим битним 
елементима могу сврстати у категорију организованог криминала, у 
смислу чл. 504-а ЗКП у вези чл. 2. и 3. Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 
корупције и других посебно тешких кривичних дела па је, имајући и све 
то у виду, за покретање, опдносно вођење овог поступка, правилно и 
законито заснована надлежност Посебног одељења Вишег суда у 
Београду. 

 
Што се тиче предлога да се окривљенима Дарку Шарићу и Зорану 

Ћопићу суди у одсуству, из списа предмета несумњиво произлази да су 
ови окривљени у бекству, те да су недостижни државним органима 
Републике Србије. Имајући у виду околност да се већи део ове 
организоване криминалне групе налази у притвору у овом кривичном 
поступку, да постоји основана сумња да је, ради неовлашћене продаје, 
ова криминална група набавила најмање 2.409 килограма и 840 грама 
кокаина и енормне суме новца прибављене трговином том опојном 
дрогом уложила у већи број привредних субјеката на територији 
Републике Србије, оправши тако овај „прљави новац“, као и да се у 
конкретном случају ради о међусобно повезаним радњама припадника 
организоване криминалне групе и јединству доказа, због чега је 
утврђивање кривице сваког окривљеног и потпуно и правилно решење 
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ове кривичноправне ствари могуће само вођењем истовременог и 
јединственог поступка, сматрам да наведене околности представљају 
нарочито важне разлоге, који оправдавају предлог да се поменутој 
двојици окривљених суди у одсуству, а у смислу одредбе члана 304. ст. 
2. ЗКП. 

 
Када је у питању предлог за продужење притвора према 

окривљенима Небојши Јестровићу, Андрији Крловићу, Предрагу 
Милосављевићу, Маринку Вучетићу, Радовану Штрпцу, Дубравки Штрбац 
и Стевици Костићу, налазим да у односу на окривљене Андрију 
Крловића, Предрага Милосављевића, Маринка Вучетића, Радована 
Штрпца, Дубравку Штрбац и Стевицу Костића и даље постоји законски 
основ за притвор из члана 142. став 1. тачка 1. ЗКП. Наиме, из списа 
предмета произлази постојање основане сумње да су ових шесторо 
окривљених припадници организоване криминалне групе која је 
деловала у међународним размерама, уз помоћ разгранате мреже 
сарадника у иностранству, те да су били тесно повезани и имали честе 
контакте са организатором окр. Дарком Шарићем, као и са окр. Зораном 
Ћопићем, који се налазе у бекству. Када се, поред тога, има у виду да је 
окр. Маринко Вучетић држављанин Р. Црне Горе, а окривљени Радован 
Штрбац и Дубравка Штрбац држављани Р. Хрватске, да је окр. Радован 
Штрбац, у свом исказу у истрази, између осталог, навео да је остваривао 
честе контакте са својим пословним партнерима у тој страној земљи, да 
је и окр. Предраг Милосављевић, у складу са својом улогом у овој 
организованој криминалној групи, такође остваривао честе контакте са 
разним лицима на територији Р. Црне Горе, САД, Швајцарске и  других 
страних држава, као и висина прописане казне за кривична дела која им 
се стављају на терет, несумњиво је да су то околности које указују да би 
се крили и да постоји опасност од њиховог бекства, у случају да се нађу 
на слободи. 
 
          По налажењу овог тужилаштва, у односу на оптужене Небојшу 
Јестровића, Андрију Крловића, Предрага Милосављевића, Маринка 
Вучетића, Радована Штрпца, Дубравку Штрбац и Стевицу Костића и 
даље постоји законски основ за притвор из члана 142. став 1. тачка 3. 
ЗКП. Ово стога што из списа предмета произлази постојање основане 
сумње да је свако од њих понаособ, у дужем временском периоду и у 
континуитету, предузео велики број радњи извршења кривичног дела 
прање новца из члана 231. став 4, у вези са ст. 2. и 1, у вези са чланом 
61. КЗ-а, при чему су деловали споразумно, као припадници 
организоване криминалне групе, не показујући ни најмању спремност да 
самоиницијативно престану са тим недозвољеним активностима, које су 
прекинуте тек када су откривени од стране надлежних државних органа. 
Када се ове околности доведу у везу са околношћу да се организатор ове 
организоване криминалне групе окр. Дарко Шарић налази у бекству, 
несумњиво је да све ове околности, у својој укупности, представљају 
особите околности које указују да би поменути окривљени могли 
поновити кривично дело, у случају пуштања на слободу. 
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           Такође налазим да у односу на окривљене Небојшу Јестровића, 
Андрију Крловића, Предрага Милосављевића и Маринка Вучетића још 
увек постоји и законски основ за притвор из члана 142. став 1. тачка 5. 
ЗКП. Наиме, за предметна кривична дела из члана 346. став 5. КЗ-а и 
члана 231. став 4, у вези са ст. 2. и 1, у вези са чланом 61. КЗ-а, законом 
су прописане казне затвора од преко десет година, а околности да су у 
кратком временском периоду, кроз разна предузећа на територији Р. 
Србије „опрали“ енорме суме „Прљавог новца“, чинећи то у оквиру 
организоване криминалне групе, са разгранатом мрежом сарадника у 
иностранству и тиме директно угрозили процес приватизације и 
економску стабилност наше земље, свакако представљају посебно тешке 
околности кривичног дела из члана 231. став 4, у вези са ст. 2. и 1, у 
вези са чланом 61. КЗ-а, због којих је оправдано да им се продужи 
притвор.  
 

 Из доказа прикупљених током спроведене истраге, проистиче да у 
радњама окривљених постоје сви битни елементи описаних кривичних 
дела која су им оптужницом стављена на терет. 
 

                                                                ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 

                                                                           Саша Иванић 
 


