РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ПРИТВОР

Специјално тужилаштво
КТ.С. 19/07
Београд, 2008. године
ВК/ЉА

ОКРУЖНИ СУД
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Београд

На основу члана 46. ст.2. тач.3 члана 265. ст.1. и 266. ЗКП-а
у вези члана 12. ст.1 и чл.13. ст.1 Закона о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, подижем

ОПТУЖНИЦУ
против:

1. АНТОН СТАНАЈА зв. «Друг», од оца Рока, рођеног
09.01.1970. године у Подгорици, са пребивалиштем у Подгорици,
Улица Диноша бб, ЈМБГ 0901970210218 и са пријављеним
боравком у Новом Саду, Улица словачка број 17, лишен слободе
по решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 132/07 од 13.09.2007. године,
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2. ПАЈЕ ЈУРИЋА, од оца Фрање рођеног 23.02.1964.
године у Суботици, са пребивалиштем у Суботици, Улица
Мохјачка број 69, ЈМБГ 2302964820019, лишен слободе по
решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 133/07 од 13.09.2007. године,
3. СЛАВИЦЕ ЈУРИЋ, од оца Павла, рођена 14.08.1959.
године у Суботици, са пребивалиштем у Суботици, Улица
Мохачка број 69, ЈМБГ 1408959825087, лишена слободе по
решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 134/07 од 13.09.2007. године,
4. СТЕВАНА СТЕВАНОВИЋА од оца Драгослава, рођеног
08.06.1966.године у Врбасу, са пребивалиштем у Суботици,
Улица пазинска број 13, ЈМБГ 0806966820041, лишен слободе по
решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 135/07 од 13.09.2007. године,
5. БОГДАНА МАРКОВИЋА зв. «Гуслар» од оца Мирка,
рођеног 05.09.1967. године у Пљевљима - Црна Гора, са
пребивалиштем у Београду, Улица Маршала Бирјузова број 44,
ЈМБГ 0509967290017, није лишен слободе, налази се у бекству,
6.
РЕШАДА ХАЈРОВИЋА од оца Асима, рођен
28.08.1970.године у Тутину, са пребивалиштем у Тутину –
Чукоте, ЈМБГ 2808970784319, није лишен слободе, налази се у
бекству,
7.
ЖЕЉКА
ВУЈЕВИЋА
од
оца
Илије
рођен
10.03.1955.године у Батајници, Земун, са пребивалиштем у
Земуну,
Улица
далматинске
загоре
број
14,
ЈМБГ
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10003055710722, лишен слободе по решењу о задржавању МУП-а
РС, УКП-а Службе за сузбијање криминала број ЛС 138/07 од
13.09.2007. године,
8. ЕРИКА КАРАЧОЊИА од оца Иштвана, рођен 10.11.1981.
године у Зрењанину, са пребивалиштем у Новом Саду, Булевар
ослобођења број 34, ЈМБГ 1011981850004, лишен слободе по
решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 139/07 од 13.09.2007. године,
9. СЛАВИШЕ ПАВЛОВИЋА од оца Томислава, рођен
30.05.1970. године у Аранђеловцу, са пребивалиштем у Рајковцу,
Младеновац, Улица нова број 153, број стана 4-б, ЈМБГ
3005970721811, лишен слободе по решењу о задржавању МУП-а
РС, УКП-а Службе за сузбијање криминала број ЛС 140/07 од
13.09.2007. године,
10. СРЕЋКА МИЛАНОВИЋА од оца Јована, рођен
25.12.1971. године у Новом Пазару, са пребивалиштем у селу
Видову, ЈМБГ 2512971783913, лишен слободе по решењу о
задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање криминала
број ЛС 141/07 од 13.09.2007. године,
11. БИЉАНЕ ПУПОВАЦ од оца Бошка, рођена 09.10.1983.
године у Новом Саду, са пребивалиштем у Новом Саду, Улица
руменачки пут број 27, ЈМБГ 0910983805058, лишен слободе по
решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 142/07 од 13.09.2007. године,
12. ЖЕЉКА САУЛИЋА од оца Стипана, рођен 19.10.1975.
године у Суботици, са пребивалиштем у Доњем Таванкуту, Улица
Мије Мандића број 9, Суботица, ЈМБГ 1910975820068, лишен
слободе по решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за
сузбијање криминала број ЛС 140/07 од 13.09.2007. године,
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13. ИВАНА ЈУХАСА од оца Антона, рођен 13.12.1968.
године у Суботици, са пребивалиштем у Суботици, Улица
Слободана Принципа број 24, ЈМБГ 1312968820066, лишен
слободе по решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за
сузбијање криминала број ЛС 138/07 од 13.09.2007. године,
14. НЕДЕЉКА КИЈАНОВИЋА од оца Недељка, рођен
31.08.1978. године у Пријепољу, са пребивалиштем у Пријепољу,
Улица Бошка Јездовића број 23, ЈМБГ 3108978793912, полицијски
службеник Полицијске управе Пријепоље, лишен слободе по
решењу о задржавању МУП-а РС, УКП-а Службе за сузбијање
криминала број ЛС 145/07 од 13.09.2007. године,
15. САДРИЈЕ ХАЈДИНОВИЋА из села Глоговика, општина
Тутин, са станом у Глоговику бб, од оца Дина, рођеног
14.04.1975. године, Муслиман, држављанин Србије, ЈМБГ
1404975784328,
16. СИНИШЕ СУВАЈЏИЋА из Новог Сада, са станом у
Вршцу, Улица Ђуре Даничића 33, од оца Илије, рођеног
30.03.1966. године, незапослен, Србин, држављанин Србије,
ЈМБГ 3003966800038,
17. ОЛИВЕРА МАРКОВИЋА званог «Окац», из Вршца,
рођеног 27.02.1978. године од оца Славољуба, незапослен,
Србин, држављанин Србије,са станом у Вршцу, Улица Николе
Тесле 52, ЈМБГ 2702978870025,
18. ЈОЖЕФА ХУШЧИКА званог «Јожи» из Вршца, рођеног
20.02.1959. године од оца Стевана, држављанин Србије,
незапослен, са станом у Вршцу, Маргитска улица бб, ЈМБГ
2002959870012,
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19. ЗОРАНА ЛАТКОВИЋА из Вршца, рођеног 30.01.1981.
године, од оца Петра, држављанина Србије, незапосленог, са
станом у Вршцу, Ул. светосавска број 15а, ЈМБГ 3001981870026,
20. ДЕЈАНА БОШКОВИЋА из Вршца, рођеног 28.09.1977.
године од оца Мирољуба, држављанина Србије, незапосленог, са
пребивалиштем у Вршцу, Ул.бегејска 8, ЈМБГ 9809977872511,
21. ПРЕДРАГА ЋУЛИБРКА из Зрењанина, рођеног
01.08.1965. године од оца Рајка, држављанина Србије, са станом
у Зрењанину, Улица Бошка Мијатова 42, ЈМБГ 0108965850010,
22. АДМИРА КАЛАЧА зв. «Гаро», рођеног у Рожају
Република Црна Гора 19.11.1979. од оца Фадила, са
пребивалиштем у селу Калач, општина Рожаје, по занимању
аутопревозник, држављанин Црне Горе, ЈМБГ 1911979272010,
сада у притвору по решењу Општинског суда у Ужицу,
23. МИЉАНА БУЛАТОВИЋА из села Међуречје, општина
Колашин, рођеног 01.03.1959. године од оца Милована, са
пребивалиштем у Подгорици, држављанин Републике Црне Горе,
саобраћајни техничар, ЈМБГ 0103959210218,
24. ПРЕДРАГА МАРКОВИЋА из Подгорице, рођеног
3.11.1971. године, од оца Михаила, са станом у Подгорици, Улица
Петра Лубарде 51, електромеханичар, држављанин Црне Горе,
ЈМБГ 0311971210260,
25. МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА из села Прћинова, општина
Нови Пазар, рођеног 18.3.1966. године од оца Мира, држављанин
Србије, по занимању возач, ЈМБГ 1803966783930,
26. ДРАГИШЕ ВИДОЈЕВИЋА зв. «Гиле» из села Видово,
општина Нови Пазар, од оца Чедомира, држављанин Србије,
рођен 18.4.1975. године, пољопривредник, ЈМБГ 1804975783993,
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27. ВЛАДИМИРА БРАЈОВИЋА из Банатског Брестовца,
општина Панчево, рођеног 7.6.1976. године од оца Луке,
држављанин Србије, машински техничар, ЈМБГ 0706976860055,
Што су:
I
окривљени Антон Станај, Паја Јурић, Славица Јурић,
Стеван Стевановић, Богдан Марковић, Ерик
Карачоњи, Решад Хајровић, Срећко Милановић,
Жељко Вујевић, , Славиша Павловић, Синиша
Сувајџић, Оливер Марковић Предраг Марковић,
Предраг Ћулибрк, Владимир Брајовић, Недељко
Кијановић, Биљана Пуповац, Иван Јухас, Садрија
Хајдиновић, Јожеф Хушчик, Зоран Латковић, Дејан
Бошковић, Адмир Калач, Миљан Булатовић, Милан
Јовановић, Драгиша Видојевић
и Жељко Саулић Жељко
СаулићЖељко Саулић
у периоду од неутврђеног датума и месеца током 2004 до
13. септембра 2007. године, на територији Републике Србије,
Црне Горе, Македоније, Хрватске, Румуније, Аустрије и Мађарске,
са умишљајем свесни да је њихово дело противправно, окр.
Станај Антон организовао криминалну групу, чији су
припадници постали окр.Паја Јурић, окр. Славица Јурић, окр.
Стеван Стевановић,окр. Богдан Марковић, окр. Решад
Хајровић, окр. Жељко Вујевић,окр. Ерик Карачоњи,окр.
Славиша Павловић,окр. Срећко Милановић,окр окр.
Синиша Сувајџић, окр. Оливер Марковић,. окр. Предраг
Марковић, Недељко Кијановић Биљана Пуповац, ,окр.
Иван Јухас, окр., окр. Садрија Хајдиновић, окр. Јожеф
Хушчик, окр. Зоран Латковић окр. Дејан Бошковић, окр.
Предраг Ћулибрк, окр. Миљан Булатовић окр. Милан
Јовановић, окр. Драгиша Видојевић, окр. Владимир
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Брајовић Жељко Саулић и више HH лица чији идентитет за
сада није утврђен, ради вршења тешког кривичног дела са
циљем да ради стицања добити у дужем временском периоду, по
унапред утврђеним задацима и улогама организатора и сваког
члана групе, и правилима интерне контроле и дисциплине
чланова и спремност за примену насиља и застрашивања уз
коришћење привредних и пословних структура планирали и
вршили, криминалну делатност у међународним размерама и
користили прање новца и незаконито стечене добити, уз утицај
дела организације на поступање извршних органа, врше
кривична дела кријумчарење из члана 230. ст. 2. у вези ст.1.
Кривичног законика, за које кривично дело је републичким
Кривичним закоником прописана казна затвора у трајању дужем
од три године, тако што су у оквиру планиране активности
криминалне групе, плански и континуирано остваривали
комуникацију, међусобно планирали, договарали, набавку,
међународни и унутрашњи превоз, складиштење, правих и
лажних марки цигарета познатих произвођача, па су користећи
пословне структуре и везе предузећа „Рок шпед“ из Подгорице ,
које је вишегодишњи и једини овлашћени увозник цигарета за
подручје Републике Црне Горе, вршили увоз цигарета у Црну
Гору преко предузећа »Gaston invest & trade (Гастрон инвест
траде) и Kernel bisiness corp. (Кернел-бизнис корпорејшен)
регистрована у држави Делавер САД, и предузећа »Herlingstone
limited« (Херлингтон лимитед), регистрованог на Кипру која су у
формалном власништву окр. Паје Јурића и окр. Стевана
Стевановића, за која предузећа је окр. Славица Јурић
овлашћена да располаже средствима по више жиро рачуна ,
организовали увоз цигарета преко луке Бар у Републику Црну
Гору, њихову наводну продају и раздуживање преко слободних
царинских продавница (тзв. фри шоповова) на подручју Црне
Горе, прикривање и складиштење у нерегистрованим
магацинима у Подгорици, Пљевљима а потом организовано
пребацивање преко царинске линије са избегавањем мера
царинског надзора у Републику Србију ради продаје и даљег
кријумчарења на територију Републике Хрватске, Мађарске,
Румуније, Аустрије, Словеније и друге државе Европске Уније,
плански и континуирано преносили цигарете преко царинске
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линије, избегавајући мере царинског надзора, организовали,
растурање и прикривање таквих цигарета преко организоване
мреже препродаваца и посредника, продају за готов новац без
евидентирања тог промета и без обрачуна и плаћања јавних
дажбина, па су тако,
окр. Антон Станај организовао деловање криминалне
групе, давао налоге и координирао поступање других
припадника, финансирао увоз и набавку цигарета, одређивао
врсту, количину, складиштење и даљу продају неоцарињених
цигарета и организовано прикупљање готовог новца оствареног
продајом ,
окр. Пајо Јурић и Стеван Стевановић, у оквиру плана
групе, на основу налога организатора окр. Антона Станаја,
отварали предузећа, и уговарали куповину и увоз цигарета у
Црну Гору, међународни транспорт, складиштење, растурање и
продају физичким лицима за готов новац, па је окривљени Пајо
Јурић основао и регистровао предузећа «Gastron invest & trade»,
Delawere USA (Гастрон инвест – трејд) у држави Делавере у САД
и »Herlingstone limited«, Nicosia, Cyprus (Херлингтон лимитед), са
седиштем у Никозији на Кипру, ради набавке цигарета из Дубајиа
и Грчке, окр. Стевановић Стеван основао и регистровао
предузеће« Kernel business corp. »,Delawere USA, (Кернел бизнис)
у држави Делавере у САД , ради набавке цигарета, заједно
организовали преношење преко царинске линије без царинског
надзора на територију Републике Србије, Мађарске, Румуније
окр. Славица Јурић, вршила административне и
књиговодствене послове приликом куповине, међународног
транспорта, складиштења, продаје и плаћања неоцарињених
цигарета, са овлашћењем располагања новчаним средствима
предузећа „Herlingstone Limited“, („Херлингстоне Лимитед“)
„Gastron invest & Trade“ („Гастрон инвест и Траде“) и „Kernel
Business Corp“ („Кернел Бусинесс Цорп“), вршила плаћање
цигарета које су избегле царински надзор, а ради прикривања
кријумчарења цигарета сачињавала исправе неистините
садржине о промету цигарета
,
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окр. Богдан Марковић у оквиру плана криминалне групе,
основао и организовао рад нерегистрованих магацинских
простора за цигарете у Подгорици и Пљевљима на територији
Црне Горе, које је преузимао након њихове наводне продаје и
фиктивног раздужења преко слободних царинских продавница на
територији Црне Горе , успоставио мрежу купаца на територији
Републике Србије и организовано преношење преко царинске
линије ради продаје и даљег растурања неоцарињених цигарета,
прикупљао новац у готовом од мреже препродаваца и предавао
окривљеном Антон Станају,
окр. Ерик Карачоњи у оквиру плана криминалне групе,
преносио усмене налоге организатора, окр. Антон Станаја
припадницима групе којима налаже криминално поступање у
организованом растурању неоцарињених цигарета, прикупља
новац у готовог остварен продајом неоцарињених цигарета,
окр. Недељко Кијановић, прекорачујући и невршећи
своја
службена
овлашћења
полицијског
службеника
Министарства унутрашњих послова, помагао члановима
криминалне групе да преносе прикривене цигарете преко
царинске линије и избегну мере царинског надзора , омогућавао
пролаз возила која су у скровитим местима превозила
неоцарињене цигарете,помагао да транспорт избегне контролу и
откривање полицијских и царинских службеника,
окр. Биљана Пуповац прикривала и уништавала интерну
евиденцију о врсти и количини неоцарињених цигарета ради
прикривања кривичног дела и учинилаца,
окр. Решад Хајровић, Жељко Вујевић, Славиша
Павловић, Срећко Милановић, Синиша Сувајџић, Предраг
Марковић, Оливер Марковић, организовали преношење
преко царинске линије избегавајући мере царинског надзора,
продају, растурање неоцарињених цигарета преко организоване
мреже препродаваца и посредника на територију Републике
Србије, Румуније, Мађарске, Хрватске,
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Иван Јухас, Садрија Хајдиновић, , Јожеф Хушчик,
Зоран Латковић, Дејан Бошковић, Предраг Ћулибрк,
Адмир Калач, Миљан Булатовић, Милан Јовановић,
Драгиша Видојевић и Владимир Брајовић Жељко Саулић,
плански и континуирано остваривали превоз и преношење
цигарета преко царинске линије и избегавање царинског надзора
за
организовану
мрежу
препродаваца
и
посредника
кријумчарених цигарета на територију Републике Србије,
Румуније, Мађарске, Хрватске, Аустрије
- па је тако окривљени Антон Станај организовао
криминалну групу у циљу вршења кривичног дела за које се
може изрећи казна затвора од три године и тежа казна, а
окривљени Паја Јурић, Славица Јурић, Стеван Стевановић,
Богдан Марковић, Решад Хајровић, Жељко Вујевић, Ерик
Карачоњи, Недељко Кијановић, Славиша Павловић, Срећко
Милановић, Биљана Пуповац, Жељко Саулић, Иван Јухас, ,
Садрија Хајдиновић, Синиша Сувајџић, Оливер Марковић, Јожеф
Хушчик, Зоран Латковић, Дејан Бошковић, Предраг Ћулибрк,
Адмир Калач, Миљан Булатовић, Предраг Марковић, Милан
Јовановић, Драгиша Видојевић и Владимир Брајовић постали
припадници групе,
чиме је окривљени Антон Станај извршио кривично
дело злочиначко удруживање из члана 346. ст. 1.
Кривичног законика, а окривљени Паја Јурић, Славица
Јурић, Стеван Стевановић, Богдан Марковић, Решад
Хајровић, Жељко Вујевић, Ерик Карачоњи, Славиша
Павловић, Срећко Милановић, Биљана Пуповац, Жељко
Саулић, Иван Јухас, Недељко Кијановић, Садрија
Хајдиновић, Синиша Сувајџић, Оливер Марковић, Јожеф
Хушчик, Зоран Латковић, Дејан Бошковић, Предраг
Ћулибрк, Адмир Калач, Миљан Булатовић, Предраг
Марковић, Милан Јовановић, Драгиша Видојевић и
Владимир
Брајовић
кривично
дело
злочиначко
удруживање из члана 346. ст. 2. у вези ст. 1. Кривичног
законика,
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II
Окривљени Антон Станај, Паја Јурић, Славица Јурић,
Стеван Стевановић, Богдан Марковић, Решад Хајровић,
Жељко Вујевић, Ерик Карачоњи, Славиша Павловић,
Срећко Милановић, Биљана Пуповац
, Иван Јухас, Недељко Кијановић, Садрија Хајдиновић,
Синиша Сувајџић, Оливер Марковић, Јожеф Хушчик,
Зоран Латковић, Дејан Бошковић, Предраг Ћулибрк,
Адмир Калач, Миљан Булатовић, Предраг Марковић,
Милан Јовановић, Драгиша Видојевић и Владимир
Брајовић Жељко Саулић
У периоду од неутврђеног дана и месеца током 2004.
године до 13. септембра 2007. године у Републици Србији, Црној
Гори, Македонији, Хрватској, Румунији, Аустрији, и Мађарској, са
умишљајем свесни да је њихово дело противправно, као
организована криминална група у оквиру заједничког плана,
бавили се преношењем преко царинске линије цигарета,
избегавајући мере царинског надзора, продавали, растурали и
прикривали тако неоцарињене цигарете преко организоване
мреже препродаваца и посредника за растурање цигарета, па су
тако, набавили и пренoсили преко царинске линије избегавајући
мере царинског надзора цигарeте ,па су тако:
окр. Антон Станај, користећи пословну структуру и везе
предузећа „Рок шпед“ Подгорица, као вишегодишњег једино
овлашћеног увозника цигарета за Републику Црну Гору,
предузећа „Herlingstone Limited“, („Херлингстоне Лимитед“)
предузећа „Gastron invest & Trade“ („Гастрон инвест и Траде“) и
предузећа „Kernel Business Corp“ („Кернел Бусинесс Цорп“),
регистроване у држави Делавере САД, предузеће „Херлингстон“
са Кипра, организовао увоз цигарета у Републику Црну Гору,
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тако што је обезбедио финансијска средства за куповину
цигарета давао налоге окр. Паји Јурићу, окр. Стевану
Стевановићу и посредно окр. Славици Јурић, о врсти и количини
цигарета које се увозе, па је у наведеном периоду увезено у луку
Бар , цигарете марке „Karelia („Карелија“), произвођача „Karelia
„Tobacco“, у количини од 10.300 картона, „Memphis“ („Мемфис“)
произвођача Austria Tobacco, у количини од 4.512 картона
„Marble“ („Марбле“), у количини од 1.441 картона, „Ronhill“
(„Ронхил“), произвођача Творнице духана Ровињ, у количини од
2.685 картона, „Partner“ („Партнер“) произвођача „Македоника
табак“ у количини од 2.650 картона, „Winston“ („Винстон“)
произвођача Japan tobacco Investment“ у количини од 54
картона,
„Davidoff“
(„Давидов“)
произвођача
Reemstma
Cigarettenfabnken GmbH Hamburg Germanu“, у количини од 16
картона, „Walter Wolf („Валтер Волф“), произвођача Творнице
духана Ровињ, у количини од 100 картона, „Ronson“ („Ронсон“)
произвођача Austrija Tobacco i British American Tobacco“ у
количини од 731 картона, „Dolčester“ („Долчестер“) неутврђеног
произвођача у количини од 10.596 картона, „Batton“ („Батон“),
произвођача Voneicken Germany, у количини од 840 картона,
„Дрина“, произвођача Дуванска индустрија Ниш, у количини од
7.200 картона, „Aura“ („Аура“) произвођача Творнице духана
Сарајево, у количини од 2.000 картона, „Karelia Slim“ („Карeлиа
Слим“)произвођача „Karelia Tobacco“, у количини од
1.280
картона, „Raqel“ („Ракел“), произвођача „Raqel Limited“ у
количини од 5.805 картона, „Monte Karlo“ („Монте Карло“)
произвођача Japan Tobacco Investment“, у количини од 310
картона, „Lucku Strike“ („Лаки Страјк“) произвођача „British
American Tobacco“, у количини од 66 картона, „Fine“ („Фајн“)
произвођача Virgina Tobaccos France“, у количини од
226
картона, „Code“ („Код“) произвођача Фабрика духана Сарајево и
ЈТ Интернационал, у количини од 200 картона, и цигарете
непознатог произвођача и марке „Б“ у количини од 200 картона,
све у укупној вредности од 11.505.950,оо евра ( 937.402.403,05
динара ) без обрачунатих и плаћених јавних прихода ( царине,
акцизе и ПДВ ) у укупној висини од 1.506.750.954,69 динара
организовао набавку цигарета у
фабрикама у Уједињеним
Арапским Емиратима у Дубаију, Грчкој, Хрватској, Босни и
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Херцеговини и Немачкој, Кини које се баве лиценцном легалном
производњом, као и набавку лажних (фалсификованих) цигарета
познатих произвођача и марки цигарета, организовао
међународни транспорт и складиштење у луци Бар, а затим
њихово раздужење кроз наводну продају преко слободних
царинских продавница (тзв. фри шопова) на територији
Републике Црне Горе, и тако лажно приказао њихову наводну
продају и промет на територији Републике Црне Горе, а затим
организовао
њихово преношење на и преко територије
Републике Србије, ради даљег кријумчарења у друге државе,
прикупљање готовог новца од продаје кријумчарених цигарета и
финансирање увоза цигарета, ради кријумчарења, па је тако :
дана 12.03.2007. године, од окривљеног Богдана
Марковића, зв. „Гуслар“, преузео новац у готовом у износу од
50.000 евра за предате цигарете који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије, без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 14.03.2007.године, издао налог окривљеном Ерику
Карачоњију да преузме од окривљеног Богдана Марковића,
новац у готовом у износу од 50.000 евра за предате цигарете,
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије, без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 18.03.2007.године, након увоза и складиштења у луци
Бар 3.000 картона цигарета марке „Ронхил“, произвођача ТДР и
2.000 мастер картона цигарета марке „Мемпхис“, произвођача
Аустрија Тобако , постигао договор са окривљеним Богданом
Марковићем да се наведене цигарете преносе преко царинске
линије уз избегавање царинског надзора на територију
Републике Србије ради даље продаје , растурања и прикривања,
дана 22.03.2007.године, постигао договор са окр. Богданом
Марковићем да преузме 10.000 евра за предате цигарете
окривљеном Предрагу Марковићу, који је преузео цигарете у
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наведеној вредности и пренео на територију Републике Србије
ради даље продаје,
дана 22.03.2007.године, постигао договор са окривљеног
Богданом Марковићем, да за раније предате цигарете преузме
новац у готовом износу од 30.000 евра, који је прибављен даљом
продајом неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије, без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 31.03.2007.године, постигао договор са окривљеним
Богданом Марковићем, да преузме 30.000 евра, за предате
цигаре, који је прибављен даљом продајом неоцарињених
цигарета , на територији Републике Србије, без евидентирања
промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 02.04.2007.године, постигао договор са окр. Богданом
Марковићем да преузме новац у готовом у износу од 30.000 евра
за предате цигаре, који је прибављен даљом продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике Србије, без
евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 03.04.2007.године, преузео новац у готовом у износу
од 30.000 евра, за раније предате цигарете од окривљеног
Богдана Марковића, који је прибављен даљом продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике Србије без
евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 06.04.2007.године, издао налог окр. Ерику Карачоњију
да од окр. Богдана Марковића,преузме 5.000 евра, за предате
цигарета, који је прибављен даљом продајом неоцарињених
цигарета на територији Републике Србије без евидентирања
промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 10.04.2007.године, постигао договор са окр. Богданом
Марковићем да преузме 20.000 евра у готовом, за раније предате
цигарете, који је прибављен даљом продајом неоцарињених

14

цигарета на територији Републике Србије, без евидентирања
промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 22.04.2007.године наложио окр. Ерику Карачоњију, да
наредног дана у Београду од окр. Богдана Марковића, преузме
50.000 евра у готовом, и постигао договор да преузме новац у
готовом у износу од 30.000 евра у Црној Гори, за раније предате
цигарете, који је прибављен даљом продајом неоцарињених
цигарета на територији Републике Србије без евидентирања
промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 23.04.2007.године, од окр. Богдана Марковића,
преузео новац у готовом у износу од 30.000 евра, и постигао
договор да преузме готов новац у износу од 17.000 евра, за
предате цигарете, који је прибављен даљом продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике Србије без
евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 01.05.2007.године, издао налог окр. Ерику Карачоњију
да позове окр. Богдана Марковића и преузме до тада
прикупљени готов новац за предате цигарете, па је окр.
Карачоњи преузео од окривљеног Богдана Марковића преко
посредника у Ул. браће Јерковић у Београду, од НН лица износ
од 10.000 евра, који је прибављен даљом продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике Србије,без
евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 03.05.2007.године, издао налог окр. Ерику Карачоњију
да од окр. Богдана Марковића у Београду, преузме 50.000 евра у
готовом, и постигао договор са окр. Богданом Марковићем да у
Црној Гори преузме 51.000 евра у готовом, за предате цигарете
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 07.05.2007.године, од окр. Богдана Марковића, преко
свог брата Нуа Станаја у Црној Гори преузео новац у готовом у
износу од 50.000 евра, за предате цигарете и наложио окр.
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Ерику Карачоњију да у Београду од окр. Богдана Марковића,
преузме 10.000 евра у готовом за предате цигарете који је
прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 15.05.2007.године, наложио окр. Ерику Карачоњију да
преуземе од окр. Богдана Марковића, новац у готовом у износу
од 20.000 евра, за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије, без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 20.05.2007.године, наложио окр. Ерику Карачоњију да
од окр. Богдана Марковића, преузме новац у готовом у износу од
25.000 евра, за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије, без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 25.05.2007.године, наложио окр. Ерику Карачоњију да
од окр. Богдана Марковића, преузме новац у готовом у износу од
13.500, евра за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 01.06.2007.године, од окр. Богдана Марковића преузео
новац у готовом у износу од 30.000 евра за предате цигарете,
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије, без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 04.06.2007.године, од окр. Богдана Марковића преузео
новац у готовом у износу од 20.000 евра за предате цигарете,
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије, без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
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дана 17.06.2007.године, наложио окр. Ерику Карачоњију да
од окр. Богдана Марковића, преузме новац у готовом у износу од
20.000 евра, за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије, без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 18.06.2007.године, од окр. Богдана Марковића преузео
новац у готовом у износу од 10.000 евра, за предате цигарете,
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије, без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 27.06.2007.године, наложио окр. Ерику Карачоњију да
од окр. Богдана Марковића, преузме новац у готовом у износу од
5.000 евра за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 04.07.2007.године, од окр. Богдана Марковића преузео
новац у готовом у износу од 40.000 евра, за предате цигарете,
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
територији Републике Србије без евидентирања промета и
обрачуна и плаћања јавних прихода,
дана 07.07.2007.године, од окр. Богдана Марковића у два
наврата преузео новац у готовом у износу од 10.000 евра, и
20.000 евра, за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 13.07.2007.године, од окр. Богдана Марковића преузео
новац у готовом у износу од 20.000 евра, за предате цигарете,
који је прибављен даљом продајом неоцарињених цигарета на
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територији Републике Србије, без евидентирања
обрачуна и плаћања јавних прихода,

промета и

дана 15.07.2007.године, постигао договор са окр. Богданом
Марковићем зв. „Гуслар“, да преузме новац у готовом у износу од
10.000 евра, за предате цигарете, који је прибављен даљом
продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике
Србије без евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних
прихода,
дана 30.08.2007.године у Црној Гори, од окр. Богдана
Марковића преузео новац у готовом у износу од 30.000 евра,за
предате цигарете, који је прибављен даљом продајом
неоцарињених цигарета на територији Републике Србије, без
евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
па је тако у наведеном периоду од марта од септембра
месеца 2007.године, преузео од окр. Богдана Марковића новац у
готовом, на име предатих цигарета које су продате на територији
Републике Србије без евидентирања промета и плаћања јавних
прихода од најмање 753.000 евра.
окр. Паја Јурић и Стеван Стевановић у оквиру плана
криминалне групе, отварали предузећа која користе за набавку
цигарета од произвођача, уговарали куповину цигарета са
произвођачима и лицима која се баве међународном трговином
цигаретама (НН лице, зв. „Кабид“, НН лице зв. „Бесам“, из
Уједињених Арапских Емирата, НН лице, зв. „Александар“ и НН
лице зв. „Јамис“ из Грчке, НН лице, зв. „Данијел“ и НН лице зв.
„Флорин“ и „Данијел“ из Румуније,) а користећи свој статус
ексклузивних представника за дистрибуцију цигарета појединих
произвођача на поручју Југоисточне Европе, па су тако у
наведеном периоду набавили цигарете марке „Memphis“
(„Мемфис“), произвођача Austria Tobacco“ у колични од 14.610
картона, „Broks“ („Брокс“) непознатог произвођача, у количини
од 146 картона, „Ronson“ („Ронсон“) произвођача Austria Tobacco
i British American Tobacco, у количини од 750 картона, „MG“
(„МГ“), непознатог произвођача у количини од 2.015 картона,
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„Respekt“ („Респект“) произвођача TT Prilep у количини од 560,
Дрина, произвођача Дуванска индустрија Ниш, у количини од
1.250 картона, „Ronhill“ („Ронхил“) произвођача Творнице духана
Ровињ, у количини од 20.612 картона, „Авангард“ у количини од
428 картона, „Karelia“ („Карелиа“) произвођача Karelia Tobacco, у
количини од 3.735 картона, „Batton” („Батон“) произвођача Von
eicken Gеrmany у количини од 6.446 картона,“Tradicional“
(„Традиционал“) непознатог произвођача у количини од 200
картона, „Lucky Strike“ „Лаки“ (Страјк) произвођача British
American obacco,
у количини од 1.475 картона, цигарете
непознате марке и произвођача у количини од 8.794 картона, у
укупној вредности 16.793.500,00 евра ( 1.368.184.917,85 динара)
,без обрачунатих јавних прихода (царина, акциза и ПДВ) у износу
од 2.001.736.358,77 динара, обезбеђивали њихов транспорт,
складиштење, продају и растурање, па је окривљени Јурић Пајо
регистровао предузећа «Гастрон инвест трејд» и «Херлингтон»
преко којих набављају цигарете из Дубајиа и Грчке, а окривљени
Стевановић Стеван регистровао предузеће «Кернел бизнис,
организују мрежу препродаваца кријумчарених цигарета на
територији Републике Србије, Мађарске, Румуније, Јованку
Мишколци из Суботице, Срђана Дубравца из Келебије, НН
Душана, Владу Илића званог «Виза» из Пожаревца, НН Ђуру и
других лица чији идентитет до сада није утврђен,
окр. Славица Јурић поступајући по налозима окривљеног
Паје
Јурића,
водила
финансијско,
административнокњиговодствено пословање за предузећа „Herlingstone Limited“,
(„Херлингстоне Лимитед“) „Gastron invest & Trade“ („Гастрон
инвест и Траде“) и „Kernel Business Corp“ („Кернел Бусинесс
Цорп“), располагала средствима са жиро рачуна ових предузећа
код OTP Bank Szeged, HU Segedin, број 11764355-26143886, OTP
Bank Budapest HU, Budapest, број 11764355-26143013, Procredit
bank Skopje MK Skopje број 380-1-006536-002-67 и број 380-1006536-013-34, Marfin Popular Bank Public So. (Laiki Bank), Nycosia,
број 178-32-088948, 88-0030-0178-0000-0178-3208-8948 и број 620030-0178-0000-0178-3208-8931, преко којих је вршена набавка
цигарета и сачињавала службене исправе у којима је неистинито
19

приказана продаја цигарета, мада су набављене цигарете након
увоза у Црну Гору преношене без царинског надзора на и преко
територије Републике Србије и других држава и продаване преко
организоване
мреже
препродаваца
и
посредника
без
евидентирања промета и обрачуна и плаћања јавних прихода,
окр. Ерик Карачоњи поступао по налозима организатора
криминалне групе окривљеног Антона Станаја и преносио другим
члановима групе налоге ради предаје растурања и прикривања
неоцарињених цигарета, преузимао новац у готовини од
предатих цигарета преко организоване мреже препродаваца и
предавао окривљеном Станају, преносио његова упутства и
налоге осталим члановима криминалне групе приликом
организовања кријумчарења и нелегалне трговине цигарета,
организовао састанке ради постизања договора о даљим
активностима при кријумчарењу цигарета, водио евиденцију
продаје кријумчарених цигарета и оствареној заради, па је тако
:
дана 14. и 15.03.2007.године у Београду, у оквиру плана
криминалне групе, на основу налога окр. Антон Станаја од окр.
Богдана Марковића преузео остварени новац од продатих
кријумчарених цигарета у износу од 50.000 евра, које су продате
на илегалном тржишту Републике Србије и након преузимања
предао окривљеном Антон Станају
дана 22.03.2007.године, у Београду, у Ул. Деспота Стефана,
(раније Ул. 29 новембра), у оквиру плана криминалне групе, на
основу налога окр. Антон Станаја од окр. Богдана Марковића
преузео остварени новац од продатих кријумчарених цигарета у
износу од 10.000 евра, које су продате на илегалном тржишту
Републике Србије, и након преузимања предао окр. Антон
Станају,
дана 06.04.2007.године, у Београду, у оквиру плана
криминалне групе, на основу налога окр. Антон Станаја од окр.
Богдана Марковића преузео остварени новац од продатих
неоцарињених цигарета у износу од 5.000 евра, које су продате
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на илегалном тржишту Републике Србије, и након преузимања
предао НН лицу зв. „Бранко“,
дана 22. и 23.04.2007.године, у Београду, у оквиру плана
криминалне групе, на основу налога окр. Антон Станаја од окр.
Богдана Марковића преузео остварени новац од продатих
неоцарињених цигарета у износу од 50.000 евра, које су продате
на илегалном тржишту Републике Србије, и након преузимања
предао окр. Антон Станају,
дана 01.05.2007.године, у Београду, у Ул. браћа Јерковић, у
оквиру плана криминалне групе, поступајући по налогу окр
Антон Станаја и окр. Богдана Марковића, од НН лица испред
зграде број 72, преузео остварени новац од продатих
неоцарињених цигарета у износу од 10.000 евра, које су продате
на илегалном тржишту Републике Србије, и након преузимања
заједно са НН лицем зв. „Бранко“, на паркингу испред хотела
„Хајат“ предао НН лицу,
дана 03.05.2007.године, у Београду у насељу Батајница у
оквиру плана криминалне групе, на основу налога окр.Антон
Станаја од окр. Жељка Вујевића преузео остварени новац од
продатих неоцарињених цигарета у износу од 5.000 евра, које су
продате на илегалном тржишту Републике Србије, и након
преузимања предао НН лицу зв. „Никола“,
дана 15.05.2007.године, у Београду у оквиру плана
криминалне групе, на основу налога окр. Антон Станаја
од окр. Богдана Марковића преузео остварени новац од
продатих неоцарињених цигарета у износу од 20.000
евра, које су продате на илегалном тржишту Републике
Србије, и након преузимања предао НН лицу зв. „Аца“ и
Зорану Ћопићу,
дана 20.05.2007.године, у Београду у оквиру плана
криминалне групе, на основу налога окр. Антон Станаја од окр.
Жељка Вујевића преузео остварени новац од продатих
неоцарињених цигарета у износу од 5.000 евра, које су продате
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на илегалном тржишту Републике Србије, и након преузимања
предао НН лицу зв. „Никола“, и истог дана од окр. Богдана
Марковића, предузео 25.000 евра, од продатих неоцарињених
цигарета, које су продате на илегалном тржишту Републике
Србије, и након преузимања предао организатору криминалне
групе окр. Антон Станају,
дана 25.05.2007.године, у Београду у оквиру плана
криминалне групе, на основу налога окр Антон Станаја од окр
Жељка Вујевића преузео остварени новац од продатих
неоцарињених цигарета у износу од 5.000 евра, које су продате
на илегалном тржишту Републике Србије, и након преузимања
предао НН лицу зв. „Никола“, и истог дана од окр. Богдана
Марковића, зв. „Гуслар“ предузео 13.500 евра, од продатих
неоцарињених цигарета, које су продате на илегалном тржишту
Републике Србије, и након преузимања предао организатору
криминалне групе окр. Антон Станају,

дана 17.06.2007.године, у Београду у насељу Батајница у
оквиру плана криминалне групе, на основу налога окр. Антон
Станаја од окривљеног Жељка Вујевића преузео остварени новац
од продатих неоцарињених цигарета у износу од 5.000 евра, које
су продате на илегалном тржишту Републике Србије, и након
преузимања предао НН лицу зв. „Никола“, и истог дана од окр.
Богдана Марковића, предузео 20.000 евра, од продатих
неоцарињених цигарета, које су продате на илегалном тржишту
Републике Србије, и након преузимања предао организатору
криминалне групе окр. Антон Станају,
дана 27.06.2007.године, у Београду у насељу Батајница у
оквиру плана криминалне групе, на основу налога окр. Антон
Станаја од окр. Жељка Вујевића преузео остварени новац од
продатих неоцарињених цигарета у износу од 5.000 евра, које су
продате на илегалном тржишту Републике Србије, и након
преузимања предао НН лицу зв. „Никола“,
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дана 04, 06.07, 12, 15, 17, и 19.07.2007.године, у Београду у
оквиру плана криминалне групе, на основу налога окр. Антон
Станаја договарао са окр. Богданом Марковићем, звпреузимање
новца од продатих неоцарињених цигарета које су продате на
илегалном тржишту Републике Србије,и преносио окр. Антон
Станају висину новца која је остварена продајом неоцарињених
цигарета,
окр. Богдан Марковић у оквиру плана криминалне групе,
поступајући по налозима организатора окривљеног Антон
Станаја, преузимао цигарете које су претходно увезене и
наводно продате преко слободних царинских продавница (тзв.
фри шопова) на територији Републике Црне Горе, прикривао их,
тако што је отварао нерегистроване магацинске просторе, у
Подгорици и Пљевљима, и организовао продају и кријумчарење
на територију Републике Србије, преко организоване мреже
препродаваца и посредника за растурање таквих цигарета,
вршио наплату продатих кријумчарених цигарета, прикупљао
новац и предавао окр. Станају, било непосредно, било преко
припадника криминалне групе окр. Карачоњи Ерика, па је у
наведеном периоду преузео од окр. Станаја цигарете марке
„Ronson“ („Ронсон“) произвођача Austria Tobacco i British American
Tobacco“ у количини од 2.859 мастер картона (један мастер
картон садржи 50 боксова), „Ronson“ – kocka („Ронсон“) (коцка),
произвођача Austria Tobacco i British American Tobacco“ у
количини од 200 картона,“ Aura“ crvena („Аура“-црвена),
произвођача Творнице духана Сарајево, у количини од 1.572
картона, Aura“ plava („Аура“-плава) произвођача Творнице
духана Сарајево у количини од 298 картона, „Ronson“ – blue
(„Ронсон“-плави) произвођача Austria Tobacco i British American
Tobacco“ у количини од 169 картона,“Ronhill slim“ („Ронхил“слим), произвођача Austria Tobacco i British American Tobacco“ у
количини од 466 картона, ,“Ronhill Lights“
(„Ронхил“-лајт)
произвођача Творнице духана Ровињ, у количини од 701
картона, “Ronhill White“ („Ронхил“-бели), произвођача Творнице
духана Ровињ у количини од 622 картона, „Ronhil blue“ („Ронхил“плави) произвођача Творнице духана Ровињ у количини од 414
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картона, „Ronhil super lights („Ронхил“ супер лајт) произвођача
Творнице духана Ровињ у количини од 177 картона, „Ronhil
(„Ронхил“) произвођача Творнице духана Ровињ у количини од
5.350 картона, „Memphis“ („Мемфис“)
произвођача Austria
Tobacco у количини од 2.955 картона, „Memphis Air“ („Мемфис“Аир) произвођача Austria Tobacco у количини од 204 картона,
„Memphis blue“ „Мемфис“-блу) произвођача Austria Tobacco у
количини од 54 картона, „Karelia“ („Карелиа“) произвођача Karelia
Tobacco, у количини од 9.097 картона, „Respekt“ („Респект“)
произвођача TT Prilep у количини од 210 картона, „Dolčester“
(„Долчестер“) непознатог произвођача у количини од 2.573
картона, „Fine“ („Фајн“) произвођача Virgina Tobacco France, у
количини од 650 картона, „Fine“-virgina blend („Фајн“-црвени)
произвођача Virgina Tobacco France у количини од 133 картона,
„Fine mentol“ („Фајн“-зелени) произвођача Virgina Tobacco France
у колични од 70, „Fine lights“ (Фајн“-плави) произвођача Virgina
Tobacco France у количини од 63 картона, “Lucku Light“ („Лаки
лајт“) произвођача Britich American Tobacco, у количини од 618
картона, „Lucku Strike“ („Лаки“ -страј) произвођача Britich
American Tobacco, у количини од 817 картона, „Lucky“ („Лаки“)
произвођача Britich American Tobacco, у количини од 66 картона,
“Davidoff“ („Давидов“) произвођача Reemstma Cigarettenfabriken
GmbH Hamburg Germanu, у количини од 5 картона, „Cartier“
(„Картије“) произвођача Britich American Tobacco у количини од
950, “Дрина произвођача Дуванска индустрија Ниш, у количини
од 12.375 картона, „Aura“ (“Аура“) произвођача Творница духана
Сарајево, у количини од 2.998 картона, „Code“ („Код“)
произвођача Творница духана Сарајево ЈТ Интернационал у
количини од 999 картона, „8“ („Осмица“) произвођача Творница
дувана Ровињ у количини од 1.030 картона, „Walter Wolt“
(„Волтер-волф“) произвођача Творница дувана Ровињ у количини
од 780 картона, „Partner“ („Партнер“) произвођача Македонија
Табак, у количини од 780 картона и непознатог произвођача,
означене као („Хрвати“) у количини од 1.210 картона, у укупној
вредности од 13.640.781,00 евра (1.111.329.432,93 динара ) без
обрачунатих и плаћених јавних прихода ( царина , акциза и ПДВ)
у износу од 1.643.514.412,26 па је ,
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дана 14.02.2007.године, из нерегристованих магацина у
Црној Гори, уговорио и испоручио преко царинске линије, без
мера царинског надзора на територију Републике Србије до
Новог Пазара
цигарете марке „Karelia“, произвођача Karelia Tobacco,у
количини од 334 мастер картона,
дана 19.02.2007.године, цигарете марке „Ronson“ у
количини од 200 мастер картона и марке „Memphis“, у количини
од 156 мастер картона, произвођача Austria Tobacco i British
American Tobacco,
дана 22.02.2007.године, цигарете марке „Ronhil“ (бели) у
количини од 78 мастер картона, „Ronhil“ (супер лајт), у количини
од 30 мастер картона и „Ronhil“ (плави) у количини од 10 мастер
картона, цигарете марке „Valter volf, произвођача ТДР из
Хрватске у количини од 30 мастер картона и „Memfis“ у количини
од 100 мастер картона, , произвођача Austria Tobacco i British
American Tobacco,
дана 01.03.2007.године, цигарете марке „Partner, у
количини од 138 мастер картона, произвођача Македонија Табак,
„Ronhil“ (бели) 25 мастер картона, „Ronhil“ (плави) 18 мастер
картона, „Ronhil“ (Супер лајт), 20 мастер картона, „Walter Wolt“ у
количини од 20 мастер картона и „Memphis“ у количини од 17
мастер картона,
дана 06.03.2007.године, цигарете марке „Ronhil“ („Супер
Лајт“), у количини од 7 мастер картона, цигарете марке Walter
Wolt“ количини од 40 мастер картона, цигарете марке „Batton“ у
количини од 41 мастер картон, цигарете марке „Partner 92, у
количини од 92 мастер картона,
дана 09.03.2007.године, уговорио и организовао испоруку
окривљеном Стевану Стевановићу, 40 мастер картона цигарета
НН марке и произвођача, које је превезао у теретном моторном
возилу, и испоручио у Суботици у насељу Макова Седмица, ради
даље продаје и растурања на илегалном тржишту,
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дана 12.03.2007.године, договарао продају илегално
складиштених цигарета са НН лицем из Новог Сада, марке
„Memphis“, произвођача Austria Tobacco, које су претходно без
царинског надзора пренете са Косова и Метохије у Црну Гору, у
количини од 100 мастер картона, по цени од 405 евра по једном
картону,
дана 11. и 12.03.2007.године постигао договор са НН лицем
албанске народности из Македоније, коме је раније испоручио
неоцарињене цигарете неутврђене марке и количине у
вредности од 65.000 евра,
да му испоручи неоцарињене
цигарете и то марке „Fine“, произвођача Virgina tobacco France, у
количини од 152 мастер картона (црвено, плаво и зелено
паковање), и 90 картона цигарета марке „Ronson“, произвођача
Austria Tobacco i Britich American Tobacco и организовао испоруку
наведених цигарета преко царинске линије у ноћи 1314.03.2007.године, прикривених у теретном моторном возилу, и
заједно са окривљеним Решадом Хајровићем превоз на
територију Србије, ради испоруке наведеном НН лицу,
дана
13.03.2007.године,
са
окривљеним
Решадом
Хајровићем, уговорио преношење неоцарињених цигарета из
Црне Горе преко царинске линије на територију Републике
Србије, који је извршен у току ноћи између 13 и
14.03.2007.године и ускладиштен у илегални магацин у
Батајници код окривљеног Жељка Вујевића,
окр. Решад Хајровић, организује кријумчарење цигарета
са територије Косова и Црне Горе на територију Републике
Србије, у Београд, Суботицу, Вршац, Шабац, Пожаревац и
Хрватске, преузима цигарете од окривљеног Богдана Марковића,
обезбеђује посебно опремљена теретна возила ради прикривања
цигарета и избегавања царинског надзора, организује и прати
транспорт цигарета, проналази возаче камиона са цигаретама и
организује прављење скривених
и тајних скровишта ради
кријумчарења, тзв. «бункера», у виду .........па је у наведеном
периоду набавио цигарете марке „Ronson“ 345 картона, цигарета
марке „Eve slim“ 190 картона, цигарета марке „Karelia“ 190
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картона, цигарета НН марке 250 картона, цигарета НН марке 225
картона, цигарета НН марке 210 картона, цигарета НН марке 40
картона, цигарета НН марке 175 картона, цигарета НН марке 75
картона, укупне вредности 29.914.558,50 динара, оштетивши
буџет Републике Србије за избегнуту царину, акцизу у ПДВ у
укупној висини од 49.037.071,31 динар,
дана 13.03.2007.године, након што је са окр. Богданом
Марковићем, постигао договор да преузме цигарете, уговорио
транспорт у ноћи 13. и 14. и након што је обезбедио возача
теретног моторног возила са уграђеним тајним и скровитим
местима, у које је прикрио неутврђену количину неоцарињених
цигарета, организовао превоз и преношење на територију
Републике Србије преко царинске линије и избегавање мера
царинског надзора до илегалног магацина у Батајници код
окривљеног Жељка Вујевића, где су цигарете прикривене ради
даље продаје и растурања на илегалном тржишту Републике
Србије,
дана 21.03.2007.године, постигао договор са Љубишом
Марковићем, који је поступао по налозима окр. Богдана
Марковића, зв. „Гуслар“, обезбедио возача теретног моторног
возила са уграђеним тајним и скровитим местима, постигао
договор да истог дана у вечерњим сатима у илегалном магацину
окр. Богдана Марковића у Подгорици, преузме неутврђену
количину неоцарињених цигарета и организовао превоз и
преношење на територију Републике Србије, преко царинске
линије, избегавајући мере царинског надзора, пратећи у свом
путничком возилу транспорт ради обавештавања возача о
евентуалној контроли саобраћајне полиције а наредног дана
22.03. у поподневним часовима у месту Долово код Панчева, НН
лицу зв. „Пеца“ испоручио неутврђену количину непознате марке
и произвођача,
дана 14.04.2007.године, након што је од окр. Богдана
Марковића, зв. „Гуслар“, преузео 100 картона цигарета,
неутврђене марке и произвођача, и пренео преко царинске
линије избегавајући мере царинског надзора на територију
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Србије, исте продао организованој мрежи препродаваца (НН
Драгану Симићу) и организовао пребацивање таквих цигарета у
Вршац, ради даљег растурања,
дана 26. и 27.04.2007.године, након што је са окр. Богданом
Марковићем, договорио да из његовог илегалног магацина који
се налази у Црној Гори, преузме 200 мастер картона цигарета
неутврђене марке и произвођача и пренесе преко царинске
линије на територију Републике Србије, избегавајући мере
царинског надзора, постигао договор да такве цигарете у
наведеној количини испоручи у Суботицу другим препродавцима,
ради њиховог растурања и продаје,
дана 25.07.2007.године у Новом Пазару постигао договор са
НН лицем зв. „Славко“ из Подгорице да возач теретног моторног
возила са уграђеним тајним и скровитим местима преузме
неутврђену количину цигарета, преношење преко царинске
линије и избегавање мера царинског надзора на територију
Републике Србије, превоз до места Нови Жедник код Новог Сада,
пратећи у свом путничком возилу транспорт ради обавештавања
возача о контроли саобраћајне полиције и 27.05.у касним
вечерњим сатима предао цигарета Мирану Матановићу,
дана 28.05.2007.године, на основу претходног договора,
заједно са окр. Срећком Милановићем, обезбедио возача
теретног моторног возила са уграђеним тајним и скровитим
местима преузме 214 мастер картона цигарета, преношење преко
царинске линије и избегавање мера царинског надзора на
територију Републике Србије, превоз до Суботице, пратећи у
свом путничком возилу транспорт ради обавештавања возача о
контроли саобраћајне полиције и дана 30.05.у касним вечерњим
сатима није предао цигарета Мирану Матановићу, јер су
наведене цигарете одузете од стране овлашћених службених
лица Полицијске управе Нови Сад,
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дана 30.07.2007.године, организовао возача теретног
моторног возила са уграђеним тајним и скровитим местима,
преузимање 180 мастер картона (један картон-50 боксова)
цигарета, неутврђене марке, које је набавио од окривљеног
Богдана Марковића, и преузео у илегалном магацину у Црној
Гори и организовао преношење преко царинске линије,
избегавајући мере царинског надзора на територију Србије, и
складиштио у Новом Пазару, ради даље продаје и растурања на
територији Републике Србије,
окр. Срећко Милановић заједно са окр. Решадом
Хајровићем организује кријумчарење тако што проналази лица
која ће превозити цигарете из Црне Горе и Косова и Метохије на
територију Републике Србије, повремено организује транспорт
кријумчарених цигарета по претходном договору са окр.
Решадом Хајровићем, окр. Славишом Павловићем и окр. Жељком
Вујевићем, које преузима од окр. Богдана Марковића, па је тако:
дана 25.05.2007.године, заједно са окр. Решадом
Хајровићем, организовао преношење преко царинске линије
Републике Србије,без царинског надзора 178 картона цигарета
непознате марке и произвођача, ради даље продаје и растурања
на територији Републике Србије
дана 04. и 05.06.2007.године, заједно са окр. Решадом
Хајровићем, постигао договор да се пренесе преко царинске
линије без царинског надзора 120 картона боксова цигарета
марке „Ронхил“, произвођача Творнице духана Ровињ и постигли
договор да наведене цигарете продају Милораду Ивићу из села
Равње, општина Сремска Митровица и истом продали 125
картона наведених цигарета,
дана 10, 11. и 12.06.2007.године, окр. Срећко Милановић и
окр. Решад Хајровић постигли договор да пренесу 145 картона
боксова цигарета непознате марке и произвођача преко
царинске линије на територију Републике Србије, у тајним и
скровитим местима у возилима и да ради избегавања мера
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царинског надзора дају новац у износу од 200 до 500 евра
службеним лицима полиције и царине,
дана 20.06.2007.године, окр. Срећко Милановић пренео
преко царинске линије 160 картона боксова цигарета, са
територије Републике Црне Горе на територију Србије,
избегавајући мере царинског надзора, тако што је у тајним и
скровитим местима непознатог теретног моторног возила, којим
је управљао возач - НН лице зв. „Ћело“, прикрио цигарете ради
даље продаје и растурања на територији Републике Србије,
дана 12. до 23.07.2007.године, постигао договор са окр.
Славишом Павловићем да цигарете набављене у илегалном
магацину у Црној Гори,
пренесе преко царинске линије,
избегавајући мере царинског надзора на територију Републике
Србије, у количини од 108 картона боксова непознате марке и
произвођача и да цигарете у тајним и скровитим местима у
теретном моторном возилу превезе окр. Адмир Калач,
дана 24.07.2007.године, постигао договор са НН лицем зв.
„Гостимир“, да цигарете набављене ван легалног промета у
Републици Црна Гора у количини од 150 картона боксова,
пренесе преко царинске линије, избегавајући мере царинског
надзора на територију Републике Србије, ради даље продаје и
растурања, па су наведене цигарете пронађене од стране
саобраћајне полиције дана 31.07.2007. године, спречено од
стране полицијских службеника Полицијске управе Ужице, даља
продаја и растурање, који су лишили слободе окр. Адмира
Калача и Асмира Калача који су превозили 6.884 боксова разних
врста страних цигарета, дана 30.7.2007. године из Црне Горе
марке «Ронсон», «Ронхил» (бели) и «Ронхил» (плави), укупне
вредности 4.818.800,00 динара,
у временском периоду од 01. до 07.09.2007.године, пренео
преко царинске линије, без мера царинског надзора, цигарете у
количини од 100 картона боксова, непознате марке и
произвођача и продао у
Шапцу НН лицима, ради даљег
растурања тих цигарета,
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окр. Жељко Вујевић постигао договор са окривљеним
Богданом Марковићем да преузима кријумчарене цигарете и
врши њихову продају и растурање преко мреже препродаваца на
територији града Београда, Вршца, Младеновца, Новог Сада и
Суботице, складиштио их у илегалном магацину у Угриновцима и
предавао цигарете окр. Синиши Сувајџићу,
дана 30.03.2007.године, постигао договор са окр.Богданом
Марковићем да преузме 200 картона боксова цигарета марке
„Ронсон“, произвођача.... и 50 картона боксова цигарета марке
„Карели“, произвођача...., и постигао договор са окр. Срећком
Милановићем да му наведене цигарете, прикривене у тајним и
скровитим местима теретног моторног возила превезе преко
царинске линије и тако избегне мере царинског надзора на
територију Републике Србије а дана 03.04.2007.године, у
Београду, преузео наведену количину цигарета и постигао
договор са окр. Синишом Сувајџићем да му преда 120 картона
наведених цигарета, ради даље продаје и растурања,
дана 28.04.2007.године, да пренесе преко царинске линије
Републике Србије са територије Републике Црна Гора,
избегавајући мере царинског надзора 65 картона боксова
цигарета марке „Ронсон“, произвођача..... постигао договор са
окр. Предрагом Марковићем да му прода наведене цигарете,
ради даљег растурања,
дана 04.05.2007.године, на основу постигнутог договора
преузео од окр. Славише Павловића 50 картона боксова цигарета
„Малборо“, произвођача....,
па је тако дана 15.5.2007. године продао цигарете
марке «Ронсон» без акцизних маркица, у количини од 130 пакета
(6.500 боксова) у вредности 2.697.500,00 динара, чија даља
продаја и растурање је спречена од стране полицијских
службеника Полицијске управе Панчево, ПС Вршац и Полицијске
управе Зрењанин, који су открили и одузели наведене цигарете,
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дана 29.07.2007.године, постигао договор са окр. Богданом
Марковићем, да из илегалног магацина цигарета у Црној Гори,
преузме заједно са окр. Славишом Павловићем, цигарете и
пренесе преко царинске линије, избегавајући мере царинског
надзора, у време када овлашћено службено лице окр. Недељко
Кијановић, буде на граничном прелазу, па су тако пренели 95
картона боксова цигарета, непознате марке и произвођача, у
теретном моторном возилу којим је управљао окривљени Иван
Јухас,
дана 01.08.2007.године, на основу постигнутог договора са
окр. Богданом Марковићем у илегалном магацину цигарета у
Републици Црна Гора, преузео 91 картон боксова цигарета
непознате марке и произвођача, а потом постигао договор да
наведене цигарете заједно са окр. Славишом Павловићем,
пренесе преко царинске линије, избегавајући мере царинског
надзора на територију Србије до Младеновца, ради даље продаје
и растурања,

окр. Славиша Павловић заједно са окр. Жељком
Вујевићем, организује набавку и кријумчарење цигарета преко
царинске линије са територије Црне Горе на територију
Републике Србије у специјално направљеним преградама у
теретним возилима, па је тако илегално преко царинске линије
преносио цигарете марке «Мемфис», «Ронсон», «Ронхил» и
друге,
окр. Пуповац Биљана, као припадник организоване
криминалне групе у Новом Саду у Улици Словачка број 17 у
просторијама стана број Б-23, власништво окр. Станаја,
прикривала интерну евиденцију о кријумчареним цигаретама и
по претходном договору да у случају откривања делатности
криминалне групе, исту уништи, па је тако дана 13.9.2007.године
исту цепала и бацала у ВЦ шољу и биде, ради уништења,
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окр. Жељко Саулић као чланови организоване криминалне групе
са унапред одређеним задатком, да за случај откривања
припадника и деловања криминалне групе организују бекство, па
су дана 13.9.2007. године по позиву окривљеног Славише
Павловића, путничким возилом марке «Мерцедес» тип Ц 280 рег.
ознаке БГ 752-157, довезли се у Нову Варош и окр. Славишу
Павловића превезли до Бајине Баште, ради скривања од
полицијских службеника и онемогућавања да буде лишен
слободе,
окр. Иван Јухас,
као припадник организоване
криминалне групе дана 13.9.2007. године теретним моторним
возилом рег. ознаке РУ 963-40 превозио прикривене цигарете
немачке производње марке «Баттон» без акцизних маркица,
прикривене у наменски направљеним скровиштима у возилу у
предњем делу товарног сандука, у количини од 4.187 боксова
вредности 3.300.000,00 динара,
окр. Недељко Кијановић, као службено лице полицијски
службеник полицијске станице Пријепоље, прекорачењем свог
службеног овлашћења и невршењем своје службене дужности,
по претходном договору са окр. Славишом Павловићем,
обезбеђивао да возила са прикривеним цигаретама приликом
преласка царинске линије избегну царински надзор и контролу
надлежних царинских и полицијских органа тако што је
користећи своја познанства која је остварио у вршењу својих
службених овлашћења користио да се не врши контрола возила
са прикривеним цигаретама о којима га је обавештавао окр.
Синиша Павловић, прати кретање
преко територије општине
Пријепоље и да у случају откривања кријумчарења благовремено
обавести чланове криминалне групе који учествују у
кријумчарењу ради избегавања кривичног гоњења, па је дана
13.9.2007. године у својству саобраћајног полицајца у Одељењу
саобраћајне
полиције
Пријепоље,
приликом
откривања
кријумчарења цигарета које је превозио окр. Иван Јухас, позвао
мобилним телефоном окр. Славишу Павловића и обавестио га да
је кријумчарење откривено и да се склони, па је тако окр.
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Вујовићу и Павловићу омогућио бекство и избегну лишавање
слободе и кривично гоњење,
- па су тако:
дана 20.3.2007. године окр. Богдан Марковић по
претходном договору са Јакупи Сулиманом да испоручи
кријумчарене цигарете, из Републике Црне Горе на територију
Републике Србије у Зрењанин, ангажовао окр. Предрага
Ћулибрка да теретним моторним возилом неутврђене марке,
пребаци 96 картона цигарета марке «Фине 120 Вирџина бленд» и
3.288 боксова цигарета марке «Фине» без акцизне маркице (један картон 50 боксова у паковању од 10 пакли цигарета) у
вредности 95.000 евра односно 7.540.950,00 динара, који су од
полицијских службеника Полицијске управе Зрењанин спречени
у даљем растурању илегалних цигарета које су одузете,
дана 15.04.2007. године окр. Срећко Милановић, Жељко
Вујовић и Решад Хајровић ангажовали окр. Драгишу Видојевића
и Милана Јовановића да на територију Републике Србије у Чачак
испоруче кријумчарене цигарете теретним моторним возилом 541
пакет цигарета марке «Ронсон», укупне вредности 227.875 евра,
односно 18.230.000 динара, а које су одузете од стране
службеника Полицијске управе Чачак и Краљево,
дана 03.05.2007.године окр. Жељко Вујевић по претходном
договору са окр. Предрагом Марковићем да испоручи
кријумчарене цигарете на територију Републике Србије у
Панчево,
ангажовао
Богослава
Коруновског,
који
је
правоснажном пресудом Општинског суда у Панчеву К. број ......
осуђен због .........цигарета
дана 20. 05. 2007. године окр. Жељко Вујовић ангажовао је
окр. Миљана Булатовића и
окр. Предрага Марковића да
испоруче кријумчарене цигарете из Републике Црне Горе на
територију Републике Србије у Краљево са теретним моторним
возилом марке «Мерцедес» рег. ознака ПГ 671-92 са
полуприколицом, цистером рег. ознаке 23-59 НК 130 пакета
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(6.500 боксова) цигарета марке «Батон» и «Ронхил» без
акцизних маркица у укупној вредности од 35.000 евра, односно
2.800.000 динара, а које су одузете од стране полицијских
службеника Полицијске управе Краљево,
дана 30.05.2007. године окр. Решад Хајровић ангажовао
окр.Садрију Хајдиновића да испоручи кријумчарене цигарете из
Републике Црне Горе у Републику Србију у Нови Сад са теретним
моторним возилом марке «МАН», рег. ознака БА 530-74 и вучног
возила 12-62 БА, и то 214 картона (10.700 боксова) страних
цигарета марке «Менфис» (48.000 паклица «Менфис аир блу»,
41.500 «Мемфис блу» и 17.500 паклица «Менфис класик»)
вредности 8.560.000 динара, а које су одузете од стране
полицијских службеника Полицијске управе Нови Сад,
дана 31.07.2007. године окр. Срећко Милановић и
окр.Славиша Павловић ангажовали су окр. Адмира Калача и
Асмира Калача да испоруче кријумчарене цигарете из Црне Горе
на територију Републике Србије у Ужице са теретним моторним
возилом марке «Сканиа» и то 6.884 боксова разних врста страних
цигарета и то 5.000 боксова марке «Ронсон», 1.750 боксова
цигарета марке «Ронхил» - бели и 134 бокса цигарета марке
«Ронхил» - плави укупне вредности 4.818.800 динара, а које су
одузете од стране тржишних инспектора Одељења у Ужицу,
окр. Синиша Сувајџић организовао организовану групу,
заједно са окри. Оливером Марковићем, окр. Зораном
Латковићем,окр. Јошеф Хушчиком и окр. Дејаном Бошковићем,
преузимао
неоцарињене
цигарете,
које
су
претходно
кријумчарење из Црне Горе и организовао њихово илегално
пребацивање на територију Републике Румуније, ради даље
продаје и растурања, па су тако:
дана 17.03.2007.године, окр. Синиша Сувајџић у Београду,
из илегалном магацину преузео неоцарињене цигарете и
пребацио до илегалног магацина у месту Барице код Вршца, и
прикрио 120 картона боксова цигарета непознате марке и
произвођача од окр. Жељка Вујевића и заједно са окр. Зораном
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Латковићем и окр.Јожетом Хушчиком организовао пребацивање
преко царинске линије избегавајући мере царинског надзора, са
територије Републике Србије на територију Републике Румуније,
дана 18.03.2007.године, окр. Синиша Сувајџић, постигао
договор са окр.Жељком Вујевићем, да преузме 75 картона
боксова цигарета непознате марке и произвођача и заједно са
окр. Зораном Латковићем, који је возио прикривене цигарете и
окр. Оливером Марковићем, и у ноћи 20.03.2007.године пренео
цигарете преко царинске линије са територије Републике Србије
на територију Републике Румуније, избегавајући мере царинског
надзора, ради даље продаје и растурања, такве неоцарињене
робе,
дана 20.03.2007.године, постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем, да преузме 120 картона боксова цигарета, непознате
марке и произвођача, које су претходно без царинског надзора
из Црне Горе пребачене на територију Републике Србије, и дана
25, 26, 27, и 28.03.2007.године, заједно са окр. Зораном
Латковићем и окри. Оливером Марковићем у ноћним условима
илегално пренео цигарете преко царинске линије, избегавајући
мере царинског надзора, са територије Републике Србије у
Републику Румунију, ради даље продаје, растурања и
прикривања тако неоцарињене робе,
дана 29.03.2007.године, постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем да преузме неутврђену количину од најмање 120 до
180 картона цигарета непознатог произвођача, које су претходно
без царинског надзора из Црне Горе пребачене у Републику
Србију и дана 31.03 01.04. и 02.04.2007.године, заједно са окр.
Зораном Латковићем и окр. Оливером Марковићем, организовао
преношење наведених цигарета преко царинске линије,
избегавајући мере царинског надзора на територију Републике
Румуније, ради даље продаје, растурања и прикривање
неоцарињених цигарета,
дана 02.04.2007.године, од Драгана Симића преузео 72
картона боксова цигарета непознате марке и произвођача, ради
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даљег преношења преко царинске линије, избегавајући мере
царинског надзора на територију Републике Румуније,
дана 05.04.2007.године, постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем да преузме 35 картона боксова цигарета непознате
марке и произвођача, које су претходно пренете без царинског
надзора из Црне Горе у Републику Србију, ради даљег растурања
тако неоцарињене робе,
дана 14.04.2007.године, постигао договог са окр. Жељком
Вујевићем о преузимању неоцарињених цигарета и дана
16.04.2007.године, преузео 60 картона боксова цигарета
непознате марке и произвођача, ради даљег растурања
неоцарињене робе,
дана 27.04.207.године, постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем да преузме 130 картона боксова неоцарињених
цигарета непознате марке и произвођача и након тога заједно са
окри. Зораном Латковићем и окр. Јожефом Хушчиком пребацио
тако неоцарињене цигарете из Србије на територију Републике
Румуније, ради даље продаје и растурања,
дана 28.04.2007.године, заједно са окр. Оливером
Марковићем и окр. Јожефом Хушчиком пребацио неутврђену
количину неоцарињених цигарета, набављених у Црној Гори, од
окр. Жељка Вујевића, избегавајући мере царинског надзора у
Републику Румунију, ради даље продаје и растурања,
дана 28.04.2007.године постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем да преузме 170 картона боксова цигарета неутврђене
марке и произвођача и након тога заједно са окр. Оливером
Марковићем дана 29.04.2007.године, пребацио претходно
набављене ноцарињене цигарете из Црне Горе, преко царинске
линије, избегавајући мере царинског надзора у Републику
Румунију,
дана 01.05.2007.године, постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем да преузме 130 картона боксова цигарета, неутврђене
марке и произвођача, дана 05.05.2007.године, је преузео
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наведене цигарете у договору са окр. Зораном Латковићем а
дана 06.05.2007.године, заједно са окри Зораном Латковићем и
окр. Оливером Марковићем пребацио претходно набавњене
цигарете из Црне Горе, избегавајући мере царинског надзора у
Републику Румунију,
дана 10.05.2007.године, постигао договор са окр.Жељком
Вујевићем да преузме 130 картона боксова цигарета непознате
марке и произвођача, дана 14.05.2007.године, са истим
окривљеним постигао договор и преузео цигарете и заједно са
окр. Јожефом Хушчиком се превезао до илегалног магацина у
месту Барице
код Вршца, након чега је спречено дање
растурање тако набавњених цигарета од стране овлашћених
лица ПС Вршац,
окр. Синиша Сувајџић дана 15. 05. 2007. године, на аутопуту између Београда и Угриноваца, а немајући овлашћење за
трговину, набавио од окр. Жељка Вујевића кријумчарене
цигарете, у већој вредности и то 6.500 боксова цигарета марке
«Ронсон» без акцизних маркица у вредности од 2.697.500 динара
у сврху продаје, па су истог у месту Барице окр. Оливер
Марковић и Јожеф Хушчик, тих 6.500 боксова цигарета у сврху
пребацивања тако неоцарињених цигарета, препакивали
цигарете, ради илегалног преношења на територију Републике
Румуније, ради даље продаје и растурања,
дана 15. 05. 2007. године у Барицама окр. Синиша
Сувајџић предао окр. Оливеру Марковићу и окр. Јожефу Хушчику
6.500 боксова цигарета марке «Ронсон» које нису биле
обележене прописаним контролним акцизним маркицама, док су
окр. Оливер Марковић и Јожеф Хушчик истог дана у Барицама са
умишљајем започели извршење кривичног дела тако што су
поступајући супротно одредби чл.18. Закона о акцизама и члана
7а Закона о условима за обављање промета робе, набавили
6.500 боксова цигарета марке «Ронсон» које нису биле
обележене прописаним контролним акцизним маркицама, са
намером да их ставе у промет, па су у циљу лакше продаје 65
картона кутија са 3.250 боксова цигарета упаковали у црне
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најлон кесе и учврстили селотеип траком, али започето кривично
дело нису довршили, јер су истога дана откривени у извршењу
кривичног дела,
дана 15. 05. 2007.године у Вршцу, окр. Зоран Латковић и
Дејан Бошковић са умишљајем прихватили да помогну окр.
Синиши Сувајџићу, Оливеру Марковићу и Јожефу Хушчику у
извршењу кривичног дела продаје неоцарињене робе, тако што
је окр. Зоран Латковић са ауто-пута између Београда и
Угриноваца, у два наврата возило које је обезбедио окр. Синиша
Сувајџић, са цигаретама до Барича, а окр. Дејан Бошковић
допремљене цигарете у хангару у Барицама, упаковао у црне
најлон кесе и учврстио селотеип траком, како би се лакше и
мање приметно транспортовање даље и лакше ставило у промет,
дана 31.07.2007.године, постигао договор са окр. Жељком
Вујевићем, да преузме 52 картона боксова цигарета неутврђене
марке и произвођача, а затим са окр. Зораном Латковићем
превезао до Вршца дана 01.08.2007.године, и складиштили робу
у илегалном складишту дана 04.08.2007.године, постигао договор
са окр. Жељком Вујевићем дана 08.09.2007.године, за
преузимање 65 картона боксова цигарета непознате марке и
произвођача, али су у реализацији преузимања цигарета
спречени од стране овлашћених службених лица полиције,

окривљени Предраг Ћулибрк
а) окривљени Предраг Ћулибрк, кога је ангажовао
окривљени Богдан Марковић, по претходном договору са
окривљеним Сулејманом Јакупијем да испоручи кријумчарене
цигарете из Републике Црне Горе на територију Републике
Србије у Зрењанин, током марта 2007. године, у више наврата
продавао производе који нису посебно обележени прописаним
контролним акцизним маркицама, у складу са законом, те без
плаћања акциза, на тај начин што је најпре почетком марта
месеца 2007. године НН лицу, наводно по имену «Стојан» продао
106 картона цигарета неутврђене марке, који производи нису
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били посебно обележени прописаним контролним акцизним
маркицама, у складу са чл. 18. ст.1. Закона о акцизама, нити су
на исте плаћене акцизе те му исте испоручио тако што их је
превезао теретним моторним возилом марке «Волво» рег. ознаке
ЗР 546-15 са полуприколицом, рег. ознаке 26-26 ЗР, у место
Млада Болеслава у Републици Чешкој, при чему су предметне
цигарете биле сакривене у посебно начињеном бункеру у
предњем делу камиона, а након тога и количину од 4.315
боксова цигарета марке «Фине 120» - црвени, 325 боксова
цигарета марке «Фине 120» - плави и 49 боксова цигарета марке
«Фине 120» - зелени, укупне вредности од 2.275.200 динара, а
све без акцизних маркица и без плаћених акциза, приликом
испоруке којих цигарета је дана 20.3.2007. године на релацији
Меленци – Кумане затечен у саобраћају од стране патроле
саобраћајне полиције, а предметне цигарете пронађене
сакривене у посебно начињеном бункеру, те и у другим деловима
наведеног теретног моторног возила са полуприколицом,а у чему
му је са умишљајем помогао окр. Александар Бибин из Меленаца
на тај начин што је по претходном договору и у заједници са
њим, у наведеном возилу, од цеви и лима начинио бункер за
скривање цигарета, а затим му помогао и у паковању и скривању
истих цигарета у наведени бункер, те у друге делове возила, за
коју услугу му је окр. Предраг Ћулибрк исплатио новчану
накнаду у износу од 200 евра,
па је тако окривљени Предраг Ћулибрк,
продавао
производе који нису посебно обележени прописаним контролним
акцизним маркицама у складу са законом,
б) окривљени Предраг Ћулибрк у временском периоду од
јануара до марта месеца 2007. године у Меленцима, Улица
Вујице Вујанова бб, прикривао неоцарињену робу, на тај начин
што је закупио магацински простор власништво Милана
Радишића из Меленаца на наведеној адреси, а затим у истој
складиштио неоцарињене дуванске прерађевине и то 106
картона цигарета марке «Фине 120» - плави и 49 боксова
цигарета марке «Фине 120» - зелени, које је продао НН лицу у
Републици Чешкој, као и 9.246 боксова цигарета
марке
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«Ронсон», 2.175 боксова цигарета марке «Фине 120» - плави, 670
боксова цигарета марке «Фине 120» - црвени те 50 боксова
цигарета марке «Фине 120» - зелени, укупне вредности 4.729.600
динара, те је дозволио НН лицима наводно по имену «Стојан» и
«Јакоб» да у наведеној просторији прикривају неоцарињену робу
и то 33 бале необрађеног дувана у вредности од 536.250,00
динара, па је та роба нађена у наведеној магацинској просторији
дана 21.03.2007. године од стране овлашћених службених лица
МУП-а РС ПУ Зрењанин,
- па је тако прикривао неоцарињену робу и дозволио и
другим лицима да се у тој просторији прикрива неоцарињена
роба,
- окривљени Адмир Калач ангажован од стране окривљених
Срећка Милановића и Славише Павловића у више наврата у
времену од 22. до 30.07.2007. године по претходном постигнутом
договору између окривљених Милановића и Павловића и то дана
22.07.2007.године када окривљени Милановић и окривљени
Павловић се договарају о слању кријумчарених цигарета, ту робу
преузима окривљени Адмир Калач дана 23.07.2007.године,
окривљени Павловић је телефоном издиктирао регистарски број
камиона окривљеног Адмира Калача окривљеном Срећку
Милановићу, дана 23.07.2007. године окривљени Павловић и
окривљени Калач се договарају о времену и месту на коме треба
да се испоручи роба – кријумчарене цигарете
- па је тако дана 30.07.2007. године окривљени Адмир
Калач договорио се телефоном са окривљеним Милановићем и
Павловићем око превоза кријумчарених цигарета из Црне Горе за
Србију, па је, немајући овлашћење за трговину, у сврху продаје,
од непознатих лица у Републици Црној Гори, набавио робу у
већој вредности и то укупно 6.884 бокса разних врста цигарета
стране производње – 5.000 боксова цигарета марке »Ронсон»,
1.750 боксова цигарета марке «Бели ронхил» и 136 бокса
цигарета марке «Плави ронхил» укупне вредности од
4.818.000,00 динара, које је сместио у теретно моторно возило
марке «Сканија» рег. броја БА 278-32 власништво окривљеног
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Адмира Калача који је управљао наведеним возилом, па је преко
наведених цигарета извршио утовар 11,25м3 резане грађе како
царински радници на граничном прелазу «Гостун» у Пријепољу
не би открили наведене цигарете, да би након преласка пункта
ноћу 30.7.2007. године око 23,30 часова приликом саобраћајне
контроле на магистралном путу Златибор – Ужице у близини
железничке станице у Ужицу утврђено да је превозио 6.884
боксова цигарета, након чега је приведен у просторије
Полицијске управе Ужице, па је наредног дана уз потврду
Републичког тржишног инспектора одузета наведена роба,
- окривљени Миљан Булатовић и Предраг Марковић дана
20.05. 2007.године у преподневним сатима на граничном прелазу
«Мехов крш», општина Тутин из Републике Црне Горе ушли у
Републику Србију, а по претходно постигнутом договору са
окривљеним Жељком Вујовићем, и то теретним моторним
возилом марке «Мерцедес», рег. ознаке ПГ 671-92, а чија је
вредност 1.105.653,00 динара, а коме возилу је била прикључена
полуприколица – цистерна, рег. ознаке 23-59 ПГ, вредности
222.340,00 динара, којим возилом је управљао окривљени
Предраг Марковић, а на месту сувозача се налазио окривљени
Миљан Булатовић, свесни да су њихове радње забрањене, како
би избегли царински надзор приликом преласка царинске линије,
нису пријавили да у цистерни у посебно изграђеном скровишту –
боксу превозе цигарете и то 130 картона цигарета (1 картон
садржи 509 боксова цигарета «Батон» плави, 2.500 босова
цигарета «Батон» црвени, 1.250 боксова цигарета «Батон» бели,
1.700 боксова цигарета «Ронхил» плави, 200 боксова цигарета
«Ронхил» бели, укупне вредности 4.397.686,00 динара, а које
цигарете
су
претходно набавили
од лица албанске
националности под именом «Ментор» на подручју Републике
Црне Горе, да би у току транспорта цигарета у месту Богутовац,
општина Краљево, истог дана били заустављени, цигарете
пронађене и уз потврду одузете,
те се тако бавили преношењем робе преко царинске линије
избегавајући мере царинског надзора,
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окривљени Милан Јовановић и
Драгиша Видојевић
а) окривљени Милан Јовановић, кога су ангажовали
окривљени Срећко Милановић, Жељко Вујевић и Решад Хајровић
дана 15.04.2007.године, немајући овлашћење за трговину у
Републици Црној Гори у месту Тузи, општина Подгорица, набавио
робу – 200 картона цигарета марке «Мемфис» и 60 картона
цигарета марке «Ронсон», иностраног порекла у већој вредности
у сврху продаје, коју робу је сместио у посебно изграђене и
скривене преграде теретног моторног возила рег. ознаке 90258/26-91 КВ, укупне вредности према малопродајним ценама
цигарета једне паклице «Ронсона» вредности 60 динара и
«Мемфиса» од 80 динара, укупно 9.800.000,00 динара те прешао
граничну линију између Републике Србије и Републике Црне Горе
на неутврђеном месту, избегавајући царински надзор, али је
теретно моторно возио са робом која се налазила у њему,
одузета приликом вршења редовне контроле саобраћаја на
локацији код Спомен парка од стране патроле ОСП ССП ПУ
Чачак, а дана 14.4.2007. године ставио у промет односно
набавио ради продаје 200 картона цигарета марке «Мемфис» и
60 картона цигарета марке «Ронсон» иностраног порекла, а које
цигарете нису биле оцарињене и нису обележене прописаним
контролним акцизним маркицама у складу са законом и које је
сместио у посебно изграђене скривене преграде теретног
моторног возила
б) окривљени Драгиша Видојевић кога су ангажовали
окривљени Срећко Милановић, Жељко Вујевић и Решад Хајровић
дана 15.04.2007. године, немајући овлашћење за трговину у
Републици Црној Гори у месту Улцињ, набавио 281 картон
цигарета марке «Ронсон» иностраног порекла у већој вредности,
у сврху продаје, а које је сместио у посебно изграђене скривене
преграде теретног моторног возила рег. ознаке НП 375-64732-95
НП, вредности према малопродајним ценама цигарета «Ронсон»
једне паклице вредности 60,00 динара, укупно 8.430.000,00
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динара и прешао граничну линију између Републике Црне Горе и
Републике Србије на неутврђеном месту, избегавајући царински
надзор, али је теретно моторно возило са робом која се налазила
у њему, одузета приликом вршења редовне контроле саобраћаја
на локацији код Спомен парка од стране патроле ОСП ССП ПУ
Чачак, а дана 14.4.2007. године ставио у промет односно
набавио ради продаје 281 картон цигарета марке «Ронсон»
иностраног порекла, које је сместио у посебно изграђене
скривене преграде теретног моторног возила, а за које цигарете
није плаћена царина нити су биле посебно обележене
прописаним контролним акцизним маркицама у складу са
законом,
окривљени Владимир Брајовић дана 19.07.2007.године,
немајући овлашћење за бављење трговином, набавио од НН
лица 2.993 боксова страних цигарета које су биле неоцарињене
и без акцизних маркица, укупне вредности 1.945.450,00 динара,
а у циљу даље продаје, а које цигарете је држао скривене у
гаражи на кућној адреси,

па су тако спречени у даљем растурању и продаји на
територији Републике Србије преко 80.900 боксова различитих
врста цигарета (марке «Фајн 8.513, марке «Ронсон» 37.549,
марке «Мемфис» 23.444, марке «Ронхил» 3.700, марке «Батон»
4.600 и марке «Монд» 2.993 бокса, укупне вредности
48.818.800,00 динара,
чиме су окривљени Антон Станај, Паја Јурић,
Славица Јурић, Стеван Стевановић, Богдан Марковић,
Решад Хајровић, Жељко Вујевић, Ерик Карачоњи,
Славиша Павловић, Срећко Милановић, Биљана Пуповац,
Иван Илић, Жељко Саулић, Иван Јухас, Недељко
Кијановић, Садрија Хајдиновић, Синиша Сувајџић,
Оливер Марковић, Јожеф Хушчик, Зоран Латковић, Дејан
Бошковић, Предраг Ћулибрк, Адмир Калач, Миљан
Булатовић, Предраг Марковић, Милан Јовановић,
Драгиша Видојевић и Владимир Брајовић починили
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кривично дело кријумчарење из члана 230. ст. 2. у вези
ст. 1. Кривичног законика
Заснивајући надлежност тога суда на одредбама члана 24.
и 27. ЗКП-а у вези члана 12. Закона о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала,

ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пред тим судом закаже и одржи главни јавни претрес
на кога да се позову:
1. Специјални тужилац
2. Окривљени: Антон Станај, Паја Јурић, Славица Јурић,
Стеван Стевановић, Богдан Марковић, Решад Хајровић, Жељко
Вујевић, Ерик Карачоњи, Славиша Павловић, Срећко Милановић,
Биљана Пуповац, Иван Илић, Жељко Саулић, Иван Јухас,
Недељко Кијановић, Садрија Хајдиновић, Синиша Сувајџић,
Оливер Марковић, Јожеф Хушчик, Зоран Латковић, Дејан
Бошковић, Предраг Ћулибрк, Адмир Калач, Миљан Булатовић,
Предраг Марковић, Милан Јовановић, Драгиша Видојевић и
Владимир Брајовић,
3. Браниоци окривљених према приложеним пуномоћјима у
списима предмета,
4. Сведоци: Асмир Калач из села Калача, општина Рожаје,
Република Црна Гора и Александар Бибин из Меленаца, Улица
Иве Лола Рибара број 126, Веселинка Марковић и Власта
Говедарица, Решад Кукуљач,
Да се изврши увид у налаз вештака економско-финансијске
струке као и да се саслуша вештак - ____
Да суд у доказном поступку прочита решење Републичког
јавног тужиоца КТР-О.К.20/07 од 14.09.2007. године о
поверавању стварне надлежности Специјалном тужилаштву,
кривичну пријаву МУП-а Републике Србије УКП Служба за
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сузбијање криминала бр. КУ 32/07 од 13.09.2007. године са
прилозима, записник о претресању стана и других просторија
окр. Антона Станаја од 13.09.2007.године, записник о
претресању стана и других просторија окр. Паје Јурића од
13.09.2007.године, записник о претресању стана и других
просторија окр. Стевана Стевановића од 13.09.2007.године,
записник о претресању стана и других просторија окр. Славице
Јурић од 13.09.2007.године, записник о претресању стана и
других просторија окр. Богдана Марковића, записник о
претресању стана и других просторија окр. Решада Хајровића,
записник о претресању стана и других просторија окр. Жељка
Вујевића од 13. и 14.09.2007.године, записник о претресању
стана и других просторија окр. Срећка Милановића, записник о
претресању стана и других просторија окр. Славише Павловића
од 14.09.2007.године, записник о претресању стана и других
просторија окр. Ерика Карачоњија од 13.09.2007.године, са
фотодокументацијом, записник о претресању стана и других
просторија окр. Биљане Пуповац од 13.09.2007.године, записник
о претресању стана и других просторија окр. Недељка
Кијановића, потврде о привремено одузетим предметима,
записнике о саслушању осумњиченог Антона Станаја, фото албум
стана, власништво окр. Антона Станаја у Новом Саду, ЦД са
видео записом стана Антона Станаја у Новом Саду, записник о
саслушању осумњиченог Паје Јурића, записник о саслушању
осумњиченог Стевана Стевановића, записник о саслушању
осумњичене Славице Јурић, записник о саслушању осумњиченог
Жељка Вујевића, записник о саслушању осумњиченог Срећка
Милановића, записник о саслушању осумњиченог Славише
Павловића, записник о саслушању осумњиченог Ерика
Карачоњија, записник о саслушању осумњичене Биљане
Пуповац, записник о саслушању осумњиченог Жељка Саулића,
записник о саслушању осумњиченог Ивана Јухаса, записник о
саслушању осумњиченог Недељка Кијановића, записник о
претресању стана и других просторија Славка Говедарице, као и
потврду о привремено одузетим предметима, службене белешке
о обавештењима примљених од грађана Веселинке Марковић и
Власте Говедарице и Решада Кукуљача.
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Да изврши увид у криминалистичко-техничку документацију
на околности проналаска цигарета, намењених недозвољеној
троговији у ТМВ „Мерцедес“, рег. ознаке РУ.963-40, којим је у
моменту заустављања управљао возач Иван Јухас из Суботице са
ЦД снимком, у фотокопију решења о распоређивању окр.
Недељка Кијановића у ОСП Пријепоље, у два ЦДа (један ЦД
видео запис а други ЦД слике), стана окр. Ерика Карачонија од
13.09.2007.године,
, сачињену фотодокументацију, потврде о одузетом новцу,
потврде о претресу, потврде о привремено одузетим стварима,
записнике о саслушању окривљених у истрази,
Да се изврши увид у интерну документацију пронађену код
осумњичених о врсти и количини продатих цигарета, као и у
извештај о прегледу компјутера и лап-топова о врсти и количини
одузетих цигарета, а које су одузете од осумњичених,
Да суд на главном претресу преслуша снимљене
телефонске разговоре садржане на ЦД-у за окривљене и то:
објекат Ј40, објекат Ј77, објекат Ј79, објекат Ј14, објекат Ј13,
објекат Ј16, објекат Ј69, објекат Ј41а, објекат Ј56, објекат Ј117,
објекат Ј7, објекат Ј102, објекат Ј23, објекат Ј145, објекат Ј114,
објекат Ј52, објекат Ј57, објекат Ј40, објекат Ј142, објекат Ј122,
објекат Ј75, објекат Ј60, објекат Ј121, објекат Ј111, објекат Ј64,
објекат Ј93, објекат Ј112, објекат Ј175, објекат Ј99, објекат Ј98,
објекат Ј97, објекат Ј65, објекат Ј62, објекат Ј70, објекат Ј55а,
објекат Ј128, објекат Ј127ЦГ, објекат Ј95,
Да се изврши увид у списе предмета општинских јавних
тужилаштава и општинских судова који се налазе у списима
предмета, те да се у односу на окр. Адмира Калача преслушају на
главном претресу ЦД 32 и то разговори од 22.7.2007. године у
8:39:22, разговори од 23.7.2007. године у 19:36:51 и у 21:03:22,
разговори од 24.7.2007. године у 13:12:19, као и ЦД 49 и то
разговор од 23.7.2007.године у 21:22:14, разговор од
24.7.2007.године у 7:11:22 и разговор у 8:02:19, као и да се
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изврши увид у видео-запис од 24.7.2007.године, а који докази се
налазе у списима предмета.
Да се изврши увид у изводе из казнене евиденције за
окривљене.
Да по потреби изведе и друге доказе.
Да се после одржаног главног претреса окривљени огласе
кривим за кривична дела злочиначко удруживање из чл.346 ст.
1.и 2. КЗ и кривично дело кријумчарења из чл. 230 ст. 2 у вези
става 1 КЗ, казне по закону и обавежу на плаћање трошкова
кривичног поступка.
Да се на основу члана 91. КЗ од окривљених одузме
имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела.
Да се изрекне мера безбедности одузимања предмета из чл.
87 КЗ и одузму предмети који су употребљени за извршење
кривичног дела и то: ____
Да се према окр. Антону Станоју, Паји Јурићу, Славици
Јурић, Стевану Стевановићу, Богдану Марковићу, Решаду
Хајровићу, Жељку Вујовићу, Ерику Карачонију, Славиши
Павловићу, Срећку Милановићу, Биљани Пуповац, Ивану Илићу,
Жељку Саулићу, Ивану Јухасу, Недељку Кијановићу и Адмиру
Калачу ПРОДУЖИ ПРИТВОР на основу чл. 142 ст.2 тач. 1, 2 и 3
ЗКП-а у циљу несметаног вођења кривичног поступка, јер постоје
околности које указују на опасност од бекства, јер више
окривљених имају држављанство других држава и непријављено
бораве на више пребивалишта, више њих је покушало да
побегне приликом лишења слободе ради избегавања кривице, а
висина остварене противправне имовинске користи је знатна, а о
постоје и околности које указују да би окривљени уништили,
сакрили или фалсификовали доказе јер су приликом лишавања
слободе прикривали и уништавали интерну документацију о
нелегалном промету цигарета и телефоном обавештавали друге
окривљене и спречавали приступ илегалним магацинима где су
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прикриване цигарете, те да би ометали поступак утицањем на
сведоке, саучеснике и прикриваче, при чему се више
осумњичених налази у бекству, а особита околност да се чланови
криминалне групе у дужем временском периоду баве
кријумчарењем цигарета и да је то основни и једини извор
прихода који остварују за своју егзистенцију указује да би
боравком на слободи поновили кривично дело па је оправдано
продужавање притвора из наведених законских разлога.
Образложење
Против окр. Антона Станаја, Паје Јурића, Славице Јурић,
Стевана Стевановића, Богдана Марковића, Решада Хајровића,
Жељка Вујевића, Ерика Карачоњи, Славише Павловић, Срећка
Милановића, Биљане Пуповац, Ивана Илића, Жељка Саулића,
Ивана Јухаса, Недељка Кијановића, Садрије Хајдиновића,
Синише Сувајџића, Оливера Марковића, Јожефа Хушчика, Зорана
Латковића, Дејана Бошковића, Предрага Ћулибрка, Адмира
Калача, Миљана Булатовића, Предрага Марковића, Милана
Јовановића, Драгише Видојевића и Владимира Брајовића
спроведена је истрага због кривичног дела злочиначко
удруживање из члана 346. ст. 1. и 2. КЗ и кривичног дела
кријумчарење из чл. 230. ст. 2. у вези става 1. КЗ.
Окр. Антон Станај је на подручју Републике Србије, почео
од 2003.године организовао и функционално успоставио
организовану криминалну групу, међународног карактера, чији
предмет рада и деловања је кријумчарење цигарета на
територији Србије, земаља у окружењу и земаља Европске Уније.
У успостављеној организованој криминалној групи, према
природи и врсти њене криминалне делатности изражена је
непосредна и изричита хијерархија односа међу члановима
криминалне групе, по којој је окр. Станај организатор, вођа и
финансијски носилац целокупне криминалне делатности и који
одређује услове рада, који остали чланови групе безпоговорно
поштују и извршавају а који се огледају у набавци „робе“ –
цигарета, финансијским условима продаје, као и начина
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транспорта и складиштења. О свим овим детаљима задужио је
поједине чланове ове групе, који су имали обавезу да се са њим
договарају и да га о свему обавештавају. Задужења члановима
криминалне групе, везано за кријумчарење цигарета, давао је у
Новом Саду, Београду, Подгорици и са Кипра, а део задужења је
преносио телефоном члановима групе и преко посредника окр.
Ерика Карачонија, а у више наврата је инсистирао да се са
појединим члановима групе и лично састане, ради издавања
наређења.
Криминална делатност ове организоване криминалне групе,
као и начин рада потичу из периода успостављених
међународних пословних веза окр. Станаја са произвођачима
цигарета, а основни извори набавке окр. Станаја налазе се у
фабрикама цигарета у Дубаиу, које врше једним делом лиценцну
легалну производњу цигарета, док велики број производње врше
илегално и то најтраженијих светских произвођача и марки
цигарета, као што су: „Мемфис“, „Лаки Страјк“, „Ронсон“,
„Винстон“, „Ронхил“, „Карелија“ и др, а један од извора набавке
цигарета потиче из Кине, док се један део цигарета у
међународном кријумчарењу налази на подручју Грчке, које су
искључиво производни програм грчких фабрика. Зависно од
извора набавке међународни транспорт врши се искључиво у
поморском саобраћају, контејнерског типа, преко лука „Ђу
тауер“, Пиреј, „Констанца“, Румунија и допремају искључиво у
луку Бар, где се у организацији окр. Станаја складиште. Лука Бар
предластавља полазно и кључно место у организацији и
извршењу међународног кријумчарења ове организоване
криминалне групе. Предуслов за стављање цигарета у
међународне кријумчарске канале је у фиктивном раздужењу
цигарета и то искључиво преко фри шопова, на подручју Црне
Горе, а набавка са напред наведених дестинација и раздужење
цигарета врши се од стране предузећа „Рокшпед“, „Гастрон
инвест трејд“, „Херлингтон“ и „Кернел бизнис“, која предузећа су
под контролом окр. Станаја, Паје Јурића и Стевана Стевановића.
Од момента фиктивног раздужења, цигарете се саље кријумчаре
искључиво према Републици Србији, која је основна дестинација

50

за стављање у илегални промет или организовање даљег
кријумчарења за земље у окружење или земље Европске Уније.
Радње непосредне куповине, међународног транспорта,
складиштења у илегална складишта и даљег транспорта и
дистрибуције,
те
непосредне
продаје
и
прикупљања
финансисјких средстава са илегалних тржишта, поверавани су и
извршавани искључиво од стране других чланова организоване
криминалне групе, и то према утвђеним категоријама и врстама
послова, за које су поједини чланови задужени и одговорни окр.
Станају.
Окривљени Пајо Јурић и Стеван Стевановић, на основу
потпуно дефинисане организације извршења конкретних
криминалних радњи у оквиру организоване криминалне групе,
извршавају конкретне криминалне радње, отварања предузећа,
која користе за набавку цигарета од произвођача, обезбеђење и
контролу транспорта и складиштења, те продају и дистрибуцију
цигарета на илегалном тржишту. Окривљени Пајо Јурић је
регистровао предузеће „Гастрон инвест трејд“ и „Херлинтон“,
преко којих је остваривана набавка цигарета из међународних
извора, из Дубаиа и Грчке. Окривљени Стеван Стевановић,
регистровао је предузеће на поручју Црне Горе „Кернел бизнис“,
а обједињавање рада ових предузећа (вођење књиговодства,
отварања рачуна и финансијско пословање предузећа),
административно води окривљена Славица Јурић, супруга
окривљеног Паје Јурића, која се налази у Опатији, Република
Хрватска, одакле је извршавала све наведене радње.
Окривљена Славица Јурић је као члан организоване
криминалне групе, у дужем временском периоду, извршавајући
налоге окривљеног Паје Јурића, обједињавала рад предузећа
„Гастрон инвест“, „Гастрон инвест трејд“, „Херлингтон“ и „Карнел
бизнис“, за које је водила лажно књиговодство, отварала рачуне,
водила финансијско пословање и извршавала друге налоге које
је добијала од окривљеног Јурића, а који се односе на
формирање лажне документације и прикривање стварне
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делатности ове организоване криминалне групе – кријумчарење
цигарета из Црне Горе у Србију и друге земље.
Окривљени Пајо Јурић и Стеван Стевановић, остваривали
су честе поверљиве комуникације преко персоналних рачунара, и
то програмом који је намењен искључиво за комуникацију преко
интернета, као и пословна кореспонденција имејлом, (фактуре,
отпрмнице, банкарски свифтови и др.), све у циљу прикривања
деловања ове криминалне групе. Такође, преко окривљених
Јурића и Стевановића, а по налозима датим од стране окр.
Станаја, вршена је набавка унапред утврђених количина и врста
цигарета, па је на основу тога, окр. Стевановић остваривао
контакте у међународној трговини са добављачима из
Уједињених Арапских Емирата из Дубаиа и то са НН лицима
„Кабит“ и „Басам“, из Грчке, са НН лицима „Александер“ и
„Јанис“, и из Румуније, са НН лицима „Данијел“ и „Флорин Гогом“,
те одговорним лицем у фирми „Хернинг Импекс СРЛ“. Окривљени
Јурић је, уз знање и одобрење окр. Станаја, остваривао пословни
контакт и сарадњу са предузећем „Фон Ајкен“ из Немачке, и са
њиховим представником Јожефом Чичовским, а са истим
предузећем, произвођачем цигарета „Батон“, склопио уговор,
којим је стекао статус ексклузивног представника за
дистрибуцију цигарета за подручје Југоисточне Европе. Исти
окривљени и његова супруга окр. Славица Јурић имали су
искључиву комуникацију са представником тог предузећа и
извршили су маркентиншку презентацију за ову врсту цигарета,
као и конкретно увођење у кријумчарење поред целокупног
програма цигарета, који су већ радили за окр. Станаја, а набавка
је ишла преко луке Бар, након чега су фиктивно раздуживане
преко фри шопова у Црној Гори и једним делом стављеним на
илегално тржиште.
Окривљени Јурић и Стевановић, у основној улози купца,
односно добављача цигарета су од стране окр. Станаја обавезани
да организују продају и проналазе купце на илегалном тржишту
на подручју Црне Горе, Мађарске, Украјине, Молдавије, Румуније,
Хрватске и Аустрије.
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На захев окр. Станаја, окр. Стевановић и Јурић су набавили
цигарете од окр. Богдана Марковића, зв. „Гуслар“, који је
обезбеђивао кријумчарене цигарете марке „Батон“, као и
допрему, односно транспорт истих из Црне Горе до Суботице у
количини од 40 картона.
Криминална делатност окр. Богдана Марковића, садржана
је у конкретним унапред дефинисаним и са окр. Станајем
претходно договореним радњама, а у циљу кријумчарења
цигарета према Републици Србији. Постојеће количине цигарета
на подручју Црне Горе, окр. Марковић је складиштио у
илегалним складиштима, одакле је вршена дистрибуција
илегалним транспортима друмским превозом (камионима) и то
искључиво за количине цигарета, за које је унапред договорена
продаја. У циљу кријумчарења цигарета, окр. Марковић је
успоставио широку мрежу купаца у Републици Србији, међу
којима посебну улогу су имали окр. Жељко Вујевић и Решад
Хајровић.
Све количине цигарета које је окр. Марковић ставио у
легални кријумчарски канал у Републици Србији, потичу од окр.
Станаја а окр. Марковић, као лице од апсолутног поверења окр.
Станаја, организује у потпуности целокупну илегалну
дистрибуцију и држи под контролом кријумчарске канале, те
врши наплату продатих количина цигарета.
Након оствареног контакта, по правилу телефоном, окр.
Марковић обавештава о тренутној суми прикупљених средстава
окр. Ерика Карачонија или непосредно Антона Станаја, који
одређује када, где и коме ће се извршити предаја прикупљене
суме новца.
Окривљени Ерик Карачоњи, као члан организоване
криминалне групе, према унапред утврђеним правилима,
остварује улогу лица од поверења окр. Станаја, који практично и
лично извршава све радње наложене од стране окр. Станаја,
чиме обједињује функционисање целокупне криминалне групе.
Окр. Карачоњи је лични возач окр. Станаја и у том својству
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извршава све послове и задатке у предузећу „Европа Конт“, у
коме је формално запослен, а чије седиште се налази у Новом
Саду, а власништво је предузећа „Рокшпед“ из Подгорице, чији
су власници чланови породице Станаја. Поред овога, окр.
Карачоњи прикупља, контролише и расподељује готовинска
финансијска средства, а све по налогу окр. Станаја, и о томе
води интерну евиденцију прикупљених и потрошених средстава,
а која евиденција се налазила у његовом стану у Новом Саду. У
извршавању ових радњи, окр. Карачоњи је често остваривао
контакте са окр. Марковићем, а по налогу окр. Станаја, ради
договора о предаји финансијских средстава или преношења
налога окр. Станаја. Такође, по правилу најчешће комуникација
окр. Станаја са осталим припадницима организоване криминалне
групе, врши се посредно преко окр. Карачоњија, тако што окр.
Карачоњи преноси захтеве окр. Станаја, а чије налоге чланови
организоване криминалне групе безпоговорно извршавају.
Посебно битно место у оквиру организоване криминалне
групе, за које је одговоран окр. Марковић заузима окр. Жељко
Вујевић, са којим је окр. Марковић у пријатељској и пословној
вези. Такође, окр. Марковић нелегалну дистрибуцију цигарета
врши и на тај начин што узорке истих даје и окр. Решаду
Хајровићу, такође једном од чланова организоване криминалне
групе. Окр. Жељко Вујевић је имао врло активно учешће и
запажену улогу у организованој криминалној групи и због
значајног нелегалног обрта цигарета, као и потпуној
посвећености пословима такве трговине цигаретама, а код окр.
Марковића је уживао поверење и у функционалном смислу је био
везан директно за њега. Анжовање окр. Вујовића у овим
криминалним активностима карактерисао је висок степен
оргнаизованости и координације са осталим члановима из
његове мреже купаца, при чему је сваки члан групе имао
прецизне и унапред одређене задатке.
За спровођење активности око нелегалне трговине
цигаретама, окр. Вујевићу је био одговоран окр. Синиша
Сувајџић а сам окр. Вујевић имао широм дијапазон лица из
Београда и других места са територије Србије, са којима се
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договарао о продаји и куповини разних врста цигарета и то
најчешће са лицима из Вршца, Београда, Младеновца, Новог
Сада и Суботице, а магацин је изнајмио у Угриновцима, одакле је
робу дистрибуирао даље. Као најчешћи купац код окр. Вујевића
појављује се окр. Сувајџић, коме окр. Вујевић једно време је
робу давао у Угриновцима а више пута и из магацина у Панчеву,
и то на тај начин што би након примљене поруџине Вујевић
уговорио поруџбину са окр. Предрагом Марковићем, зв. „Пеђа“
отишао до његовог магацина и натоварио цигарете у свој комби,
а затим исти давао окр. Сувајџићу, а Сувајџић је цигарете носио
у свој магацин.
Окривљени Сувајџић је на територији Вршца организовао
свој огранак организоване криминалне групе са којом је
илегално, преко границе, робу пребацивао у Румунију, где је
остваривао контакт са више румунских грађана.
Приликом транспорта, једне од таквих тура коју је Сувајџић
узео од Вујевића дана 15.05.2007.године, окр. Сувајџић, Оливер
Марковић, Зоран Латковић, Јожеф Хушчик, Дејан Бошковић
лишени су слободе од стране Полицијске управе Панчево и
Полицијске управе Зрењанин и приведени истражном судији,
због основане сумње да су извршили више кривичних дела, на
тај начин што су као организована група са територије Црне Горе
и Косова и Метохије, континуирано вам легалних робних и
новчаних токова у већем обиму и у већој вредности набављали
акцизну робу и цигарете марке „Ронсон“.
Окривљени Жељко Вујевић је повремено остваривао
контакте и са чланом организоване криминалне групе Славишом
Павловићем из Младеновца, коме је често носио робу, а
неколико пута је од њега и узимао робу. Задњих неколико
месеци окр. Вујевић и Павловић су заједно организовали
транспорт цигарета и то из Црне Горе, тако што су изнајмили
камион из Суботице и по претходном договору са окр. Богданом
Марковићем одлазили у Подгорицу, а затим се камионом са
цигаретама враћали назад, а роба коју су превозили завршавала
је у Соботици и Румунији.
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Окривљени Жељко Вујевић и Предраг Марковић су и раније
најмање једном организовали кријумчарење цигарета камионом
– цистерном из Црне Горе у Србију, које су ускладиштили у
магацин Жељка Вујевића у месту Угриновци, а овај модус су
чланови ове организоване криминалне групе искористили да
касније поново организују транспорт цигарета које су такође
биле скривене у цистерни.
Окриљени Решад Хајровић један је од кључних чланова ове
организоване криминалне групе, како по обиму послова који се
превасходно односе на организовање кријумчарења цигарета са
територије Косова и Метохије и Црне Горе, на територију
Републике Србије, Војводине и Републике Хрватске, тако и по
броју лица која су укључена у крујумчарење цигарета. Посебно је
окр. Хајровић био у блиској пословној и пријатељској вези са
окр. Богданом Марковићем, од кога је у више наврата преузео
веће количине цигарета, а у функционалном смислу је после окр.
Вујевића једна од врло важних карика у оквиру ове организоване
криминалне
групе.
Окривљени
Хајровић
је
обављао
кријумчарење цигарета својим за ту сврху посебно опремљеним
камионима до осталих директних купаца окр. Богдана
Марковића. Окр. Хајровић је располагао са више возача, који су
на његов захтев пристајали да возе робу, и који су при том
преузимали личну одговорност у случају непредвиђених
околности. Окр. Хајровић је непосредно присуствовао
организацији транспорта цигарета, чиме је остваривао директан
увид у сваку од фаза транспорта, а по потреби предузимао
одређене радње, како би ова активност прошла незапажено.
Са окр. Хајровићем, а везано за договоре о количинама и
цене цигарета, као и о финансирању истих, у тесној вези је био
окр. Срећко Милановић из Новог Пазара, који је равноправно са
окр. Хајровићем учествовао у проналажењу, као и у продаји
цигарета на тржишту Косова и Метохије, Црне Горе и Републике
Србије. Окр. Милановић је одржавао интензивне контакте са
службеницима царина и полиције на граничним прелазима
између Србије и Црне Горе, те најчешће је био задужен за
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обезбеђивање преласка камиона са кријумчареним цигаретама, и
за уговарање времена преласка у одређеним сменама, а у више
наврата је учествовао у проналажењу возача за камионе и
организовао прављење „бункера“ на камионима.
Окривљени Предраг Ћулибрк је дана 20.03.2007.године, од
стране полицијских службеника ПУ Зрењанин лишен слободе и
приведен истражном судији Општинског суда у Зрењанину, због
основане сумње да је извршио више кривичних дела, тако што је
набављао цигарете из Македоније и превозио их заједно са
легалном робом до места Преров, у Чешкој, где је исте продавао.
Том приликом у теретном моторном возилу којим је окривљени
управљао, пронађена је већа количина страних цигарета и то 96
картона по 25 боксова марке „Фаин 120 вирцинија бленд“ и 3.288
боксова цигарета марке „Фаин“ без акцизних маркица, а
приликом претреса магацинског простора који је окр. Ћулибрк
закупио у Меленцима, у истом је пронашено 179 картона
цигарета марке „Ронсон“, 113 картона цигарета марке „Фаин
Лајт“ и 49 боксова цигарета марке „Ронсон“, у ринфузи, те 33
бале сасушеног дувана. Након ове заплене окр. Богдан Марковић
и окр. Жељко Вујевић су у телефонском разговору
прокоментарисали да су заплењене цигарете купљене од окр.
Богдана Марковића.
Окривљени Миљан Булатовић је дана 20.05.2007.године,
заједно са окр. Предрагом Марковићем зв. „Пеђа“ лишен слободе
од стране полицијских службеника ПУ Краљево и предат
дежурном истражном судији Општинског суда у Краљеву, због
кривичног дела кријумчарење, који су извршили на тај начин
што су преносили акцизну робу – цигарете преко царинског
пункта Мехов крш.
Окривљени Драгиша Видојевић и Милан Јовановић били су
ангажовани као возачи у више наврата приликом транспорта
цигарета а по инструкцијама окр. Срећка Милановића.
Окривљени Садрија Хајдиновић је као возач био ангажован
од стране окр. Решада Хајровића, а приликом једне веће
57

испоруке цигарета својим камионом марке „МАН“, рег. ознаке
БА.530-74 и вучног возила 12-62БА, лишен слободе од стране
полицајаца Полицијске управе Нови Сад дана 30.05.2007.године,
и предат истражном судији Општинског суда у Новом Саду, због
основане сумње да је извршио кривично дело недозвољена
трговина, на тај начин што је у Подгорици купио 10.700 боксова
цигарета без акцизних маркица, у сврху даље продаје.
*

Правно ценећи утврђено чињенично стање сматрам да је
окр. Станај организовао криминалну групу, а остали окривљени
постали су припадници такве криминалне групе ради извршења
кривичног дела кријумчарење из чл. 230. ст. 2. у вези става 1. КЗ
за које је прописана казна затвора у трајању дужем од три
године, при чему су користили привредне структуре за
обављање забрањене делатности и полагања новца у легалне
финансијске токове, при чему се делатност групе заснивала на
примени одређених правила интерне контроле са унапред
одређеном улогом за сваког члана, у циљу стицања добити у
дужем временском периоду и тако починили кривично дело
злочиначко удруживање и то окр. Станај као организатор, а
остали окривљени као припадници таквог злочиначког
удружења, чиме су остварена сва законом прописана обележја
кривичног дела злочиначко удруживање из чл. 348. ст. 1. и 2. КЗ.
У оквиру организоване криминалне групе окривљени су заједно у
намери да организују увоз цигарета преко луке Бар у Републику
Црну Гору, њихово фиктивно раздуживање на фри шоповима на
подручју Црне Горе, илегално складиштење у магацинима а
потом пребацивање преко царинске линије са избегавањем мера
царинског надзора у Републику Србију и даље кријумчарење
преко Републике Хрватске и Мађарске у земље Европске Уније,
плански и континуирано остваривали комуникацију ради
преношења цигарета преко царинске линије и избегавали мере
царинског надзора, те вршили продају растурање и прикривање
таквих цигарета преко организоване мере препродаваца и
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посредника и то у количини и номиналној вредности знатно
већој од 1.500.000,00 динара, чиме су остварена сва објективна и
субјективна обележја кривичног дела кријумчарење из чл. 230.
ст. 2. у вези става 1. КЗ.
Окривљени су кријумчарењем цигарета и продајом истих
остварили знатну имовинску корист, а како нико не може
задржати имовинску корист прибављену извршењем кривичног
дела, то је предложено њено одузимање у смислу члана 91. КЗ.
Предмети који су употребљени за извршење кривичног
дела и то: камиони морају се одузети на основу члана 87. КЗ а
кријумчарене цигарете пронађене код окривљених обавезно се
одузимају у смислу члана 87. у вези члана 226. ст.4 КЗ.
Према окривљенима је потребно продужити притвор јер и
даље стоје основи због којих је одређен и продужаван судским
одлукама.

ЗАМЕНИК
СПЕЦИЈАЛНОГ ТУЖИОЦА
Миленко Мандић
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