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У   И М Е   Н А Р О Д А  
 
 

  ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење за организовани 
криминал, у већу састављеном од судије Драгана Мирковића, председника већа 
и судија Маје Илић и Велимира Лазовића, чланова већа, уз учешће Маре 
Секешан, записничара, у кривичном поступку против окривљеног Милоша 
Бошкића, због кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи, у продуженом трајању, у саизвршилаштву, из члана 350 
став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 и 33 КЗ, по оптужници Тужилаштва за 
организовани криминал КТО бр. 47/18 од 15.05.2018. године, измењеној актом 
Тужилаштва за организовани криминал КТО бр. 47/18 од 05.06.2019. године, 
након одржаног главног и јавног претреса дана 27.06.2019. године, у присуству 
заменика Тужиоца за организовани криминал Горана Јовића, окривљеног 
Милоша Бошкића и његовог браниоца, адвоката Сање Главонић, донео је и 
истог дана јавно објавио следећу: 
 
 
 

П  Р  Е  С  У  Д  У 
 

  ОКРИВЉЕНИ МИЛОШ БОШКИЋ, ………………… 
 

 
К Р И В    ЈЕ 

 
  Што је: 
 

окривљени Милош Бошкић и   
осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  

Asadolah Habibzada, Alimoni Ben Jamin, Милан Ђуричић, Младен Ђуретић, 
Слободан Гујаничић, Милан Ђуричић, Вукашин Маричић, Младен Ђуретић, 
Владимир Прегун, Зоран Ђуричић, Ивана Вана Ракас, Драган Тривановић, 

Богдан Миљеновић и Горан Милорадов 
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у веменском периоду од 04.09.2017. године па до 01.12.2017. године, на 
подручју Београда, Суботице, Новог Сада, Бачке Паланке и Бачког Новог Села и 
то осуђени Горан Душенко, способан да схвати значај свог дела и да управља 
својим поступцима, свестан да је његово дело забрањено, чије је извршење хтео, 
организовао организовану криминалну групу која је постојала одређено време и 
деловала споразумно у циљу вршења кривичног дела недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи из члана 350 става 4 у вези става 2 КЗ за 
које је прописана казна затвора од 3 до 15 година, а ради стицања непосредне 
финансијске користи, на тај начин што је сачинио план деловања организоване 
криминалне групе да за финансијску корист у износу не мањем од 280 евра по 
мигранту који буде илегално пребачен на територију Република Хрватске и 
транспортован до Загреба, организовао недозвољен транзит илегалних 
миграната од Београда до Новог Сада, Бачке Паланке и Бачког Новог Села, а 
затим у близину државне границе са Републиком Хрватском, у циљу 
омогућавања њиховог недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије 
преко реке Дунав и њихов прихват на територији Републике Хрватске у близини 
места Сотин и Опатовац, као и недозвољен прелаз државне границе држављана 
Ирана и Народне Републике Кине и њихов недозвољени транзит до земaљa 
Европске уније, након чега је тако остварену финансијску корист, као 
организатор делио са припадницима организоване криминалне групе у 
зависности од њиховог задатка у оствареној појединачној радњи омогућавања 
недозвољеног прелаза државне границе и недозвољеног транзита кроз 
Републику Србију, док су у наведеном временском периоду припадници 
организоване криминалне постали осуђени Михаел Јановић и окривени 
Милош Бошкић, који су у урачунљивом стању, способни да схвате значај свог 
дела и да управљају својим поступцима, свесни да је њихово дело забрањено 
,чије су извршење хтели, прихватили налоге организатора организоване 
криминалне групе осуђеног Горана Душенка, па су тако: 
 

осуђени Горан Душенко као организатор организоване криминалне 
групе, у оквиру сачињеног плана у непосредном контакту или телефонским 
путем издавао налоге припадницима организоване криминалне групе и то тако 
што је по проналаску заинтересованих илегалних миграната држављана 
Авганистана, као и држављана Ирана и Народне Републике Кине, координирао 
њихов прихват и преузимање на територији Београда, Новог Сада, Бачке 
Паланке и Бачког Новог Села а потом заједно са осуђеним Михаелом Јановићем 
и окривљеним Милошем Бошкићем учествовао у организовању недозвољеног 
транзита илегалних миграната до близине државне границе са Републиком 
Хрватском у циљу омогућавања њиховог недозвољеног прелаза реке Дунав и 
пребацивања на територију Републике Хрватске и што је у личном контакту 
примао новац и вршио исплате остварене добити осталим припадницима 
организоване криминалне групе у зависности од њихових задатка у оствареној 
појединачној радњи омогућавања недозвољеног транзита и недозвољеног 
прелаза државне границе док је за себе присвајао имовинску корист од најмање 
100 евра по сваком илегалном мигранту, који би недозвољено прешао државну 
границу Републике Србије и стигао до Загреба;  
 
 осуђени Михаел Јановић као припадник организоване криминалне групе 
задатке је извршавао на основу издатих налога од стране организатора осуђеног 
Горана Душенка у личном контакту или телефонски путем, по којим налозима 
је вршио прихват илегалних мигранта држављана Авганистана, држављана 
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Ирана и Народне Републике Кине у близини реке Дунав код Бачког Новог Села, 
након чега их је спроводио до скривеног места тзв. „штека“, где су би били 
сакривени до тренутка непосредног пребацивања преко реке Дунав у Републику 
Хрватску, те што је илегалне мигранте и држављане Ирана и Народне 
Републике Кине из тзв. „штека“ доводио до обале реке Дунав и по налогу 
осуђеног Горана Душенка предавао их окривљеном Милошу Бошкићу, као и 
што је наведена лица моторним чамцем превозио преко реке Дунав и илегално 
их пребацивао на територију Републике Хрватске, које задатке је вршио за 
имовинску корист од најмање 70 евра по сваком илегалном мигранту који би 
недозвољено прешао државну границу Републике Србије и стигао до Загреба;  
 
 окривљени Милош Бошкић као припадник организоване криминалне 
групе задатке је извршавао на основу налога издатих од осуђених Горана 
Душенка и Михаела Јановића у личном контакту или телефонским путем, на 
основу којих је у непосредној близини државне границе код места Бачко Ново 
Село вршио прихват илегалних миграната држављана Авганистана, као и 
држављана Ирана и Народне Републике Кине, одводио их на скривено место и 
одатле их доводио до обале реке Дунав у циљу пребацивања на подручје 
Републике Хрватске, као и што је моторним чамцем са територије Републике 
Србије преко реке Дунав превозио илегалне мигранте, држављане Ирана и 
Народне Републике Кине и пребацивао на подручје Републике Хрватске, које 
задатке је вршио за имовинску корист не мању од 80 евра по сваком мигранту 
који би недозвољено прешао државну границу Републике Србије и стигао до 
Загреба; 
 

на који начин су окривљени Милош Бошкић и осуђени Михаел Јановић, 
као припадници организоване кривминалне групе организатора осуђеног Горана 
Душенка у оквиру плана деловања организоване криминалне групе заједно са 
осуђенима Asadolah Habibzadom, Alimoni Ben Jaminom, Слободаном 
Гујаничићем, Миланом Ђуричићем, Вукашином Маричићем, Младеном 
Ђуретићем, Владимиром Прегуном, Зораном Ђуричићем, Иваном Ваном Ракас, 
Драганом Тривановићем, Богданом Миљеновићем и Гораном Милорадовим 
који нису били припадници организоване криминалне групе и били су способни 
да схвате значај свога дела и управљају својим поступцима, свесни свога дела и 
да је исто забрањено и хтели његово извршење, у намери да себи прибаве 
имовинску корист у виду новчане накнаде, омогућили недозвољен транзит кроз 
Републику Србију и недозвољен прелаз дравне границе Републике Србије за 
укупно 81 лице, на који начин су у оквиру деловања ове организоване 
криминалне групе, организатор осуђени Горан Душенко и припадници 
организоване криминалне групе окривљени Милош Бошкић и осуђени Михаел 
Јановић заједно са осуђенима Asadolahom Habibzadom, Alimoni Ben Jaminom, 
Миланом Ђуричићем, Вукашином Маричићем, Младеном Ђуретићем, 
Владимиром Прегуном, Зораном Ђуричићем, Иваном Ваном Ракас, Драганом 
Тривановићем, Богданом Миљеновићем и Горан Милорадовим извршили више 
радњи кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарења 
људи и то тако што су: 
 
 

II. 
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1. 
окривљени Милош Бошкић и  

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  
Asadolah Habibzada, Милан Ђуричић и Младен Ђуретић 

 
дана 04.09.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао 

недозвољен транзит и прелаз државне границе Републике Србије за девет 
илегалних миграната држављана Авганистана од Београда до Бачке Паланке и 
Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на територију 
Републике Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка земаљама 
Европске уније и то тако што је у телефонском контакту са осуђеним Asadolah 
Habibzadom, осуђени Горан Душенко договорио проналажење илегалних 
миграната и њихов недозвољени транзит од Београда до Бачке Паланке, а потом 
заједно са осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем Бошкићем 
извршио прихват и недозвољени транзит илегалних миграната држављана 
Авганистана од Бачке Паланке до Бачког Новог Села и њихово илегално 
пребацивање преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, због чега је 
наведеног дана око 19:00 сати осуђени Asadolah Habibzada ангажовао осуђене 
Милана Ђуричића и Младена Ђуретића да у Београду прихвате и на договорено 
место у близини Бачке Паланке, својим путничким моторним возилима и то 
осуђени Милан Ђуричић марке „Volkswagen“ тип „Golf 5“, рег. ознака BG 
10872-ТX, а осуђени Младен Ђуретић марке „Fiat“ тип „Stilo“, рег. ознака BG 
2407-ТX, превезу укупно девет илегалних миграната, на начин како је то 
претходно било договорено са организатором осуђеним Гораном Душенком, 
што су осуђени Милан Ђуричић и Младен Ђуретић учинили, па су након 
прихвата илегалних миграната у Београду, исте тог дана око 19:45 сати и 
довезли на договорено место где су их предали осуђеном Горану Душенку, који 
је илегалне мигранте у два наврата својим путничким моторним возилом марке 
„Volkswagen“, тип „Golf 2“, рег. ознака SO 054-XМ превезао од Бачке Паланке 
до Бачког Новог Села и спровео до неутврђеног места на реци Дунав где их је 
предао окривљеном Милошу Бошкићу, кога је ради недозвољеног прелаза 
државне границе Републике Србије илегалних миграната претходно ангажовао 
осуђени Михаел Јановић, након чега је окривљени Милош Бошкић поступајући 
по налогу осуђеног Михаела Јановића преузете илегалне мигранте сместио у 
моторни чамац и превезао преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, 
где су истог дана око 22:30 сати, на излазу из места места Опатовац у смеру ка 
Сотину и то непосредно уз реку Дунав ухапшени од стране полиције Републике 
Хрватске; 
 
 
 

2. 
окривљени Милош Бошкић и  

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић, Asadolah Habibzada,  
Милан Ђуричић, Ивана Вана Ракас и Драган Тривановић  

 
дана 10./11.09.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао 

недозвољен транзит и прелаз државне границе Републике Србије за десет 
илегалних миграната држављана Авганистана и то од Београда до Бачке 
Паланке и Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на 
територију Републике Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка 
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земаљама Европске уније тако што је дана 10.09.2017. године у телефонском 
контакту са осуђеним Asadolah Habibzadom, осуђени Горан Душенко договорио 
проналажење илегалних миграната у Београду, њихов недозвољен транзит од 
Београда до Бачке Паланке одакле је извршио недозвољен транзит илегалних 
миграната од Бачке Паланке до Бачког Новог Села, те што је заједно са 
осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем Бошкић илегалне 
мигранте недозвољено пребацивао преко реке Дунав на територију Републике 
Хрватске, због чега је осуђени Asadolah Habibzada дана 11.09.2017. дана око 
13:00 сати, ангажовао осуђене Ивану Вану Ракас и Драгана Тривановића да у 
Београду прихвате и својим путничким моторним возилом, и то осуђена Ивана 
Вана Ракас марке „Citroen“, тип „Xara“ рег. ознака BG 900-ČG, а осуђени Драган 
Тривановић марке „Volkswagen“ тип „Golf 4“, рег. ознака BG 7806-ТX превезу 
по пет илегалних миграната до договореног места испред улаза у Бачку 
Паланку, што су осуђени Ивана Вана Ракас и Драган Тривановић учинили и 
након прихвата илегалних миграната у Београду истог дана око 17:45 сати исте 
превезли до улаза у Бачку Паланку а потом их предали осуђеном Горану 
Душенку, који је након њиховог преузимања својим возилом марке 
„Volkswagen“ тип „Golf 3“, рег. ознака SO 083-DN, у два наврата илегалне 
мигранте превезао до Бачког Новог Села у близину обале реке Дунав, предао их 
осуђеном Михаелу Јановићу, који је по његовом налогу илегалне мигранте 
спровео до неутврђеног места на реци Дунав и предао окривљеном Милошу 
Бошкићу, кога је ради омогућавања илегалним мигрантима недозвољени прелаз 
државне границе Републике Србије претходно ангажовао осуђени Михаел 
Јановић, по чијем је налогу преузете илегалне мигранате држављане 
Авганистана окривљени Милош Бошкић сместио у моторни чамац, превезао 
преко реке Дунав и пребацио на територију Републике Хрватске; 

 
3. 

окривљени Милош Бошкић и  
осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић, 

Вукашин Маричић, Милан Ђуричић, 
Младен Ђуретић и НН држављанин Авганистана 

 
       дана 18.09.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао недозвољен 
транзит и прелаз државне границе Републике Србије за четири илегална 
мигранта држављана Авганистана и недозвољен прелаз државне границе 
Републике Србије за четири држављана Ирана и то од Београда до Новог Сада и 
Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на територију 
Републике Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка земљама Европске 
уније и то тако што је у телефонском контакту са НН лицем зв. „Поломљени“, 
осуђени Горан Душенко договорио проналажење илегалних миграната и 
држављана Ирана и њихов недозвољени транзит од Београда до Новог Сада и 
што је вршио недозвољен транзит илегалних миграната и држављана Ирана од 
Новог Сада до Бачког Новог Села те што је заједно са осуђеним Михаелом 
Јановићем и окривљеним Милошем Бошкићем извршио њихово недозвољено 
пребацивање преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, због чега је 
НН лице зв. „Поломљени“ наведеног дана око 15:00 сати ангажовало осуђене 
Милана Ђуричића и Младена Ђуретића да у Београду прихвате и својим 
путничким моторним возилима и то осуђени Милан Ђуричић марке 
„Volkswagen“ тип „Golf 5“, рег. ознака BG 10872-ТX превезе четири илегална 
мигранта држављанина Авганистана, а осуђени Младен Ђуретић моторним 
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возилом марке „Fiat“ тип „Stilo“ рег. ознака BG 2407-ТX, да превезе четири 
држављанина Ирана на договорено место у Новом Саду, насеље Сајлово, улица 
Руменачки пут бб, у близину бензинске пумпе „Petrol“, ради њиховог 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, што су они и 
учинили, те су након доласка на договорено место око 16:40 сати, илегалне 
мигранте и држављане Ирана предали осуђеном Горану Душенку, који је својим 
путничким моторним возилом марке „Volkswagen“ модел „Golf 3“, рег. ознака 
SO 083-DN, заједно са осуђеним Вукашином Маричићем, кога је претходно 
ангажовао ради недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије 
илегалних мигранта и држављана Ирана, и његовим путничким моторним 
возилом марке марке „Peugeot“ тип „306“, рег. ознака NS 061-ТА, превезао од 
Новог Сада до Бачког Новог Села , предао их осуђеном Михаелу Јановићу, који 
је преузете илегалне мигранте и држављане Ирана по налогу осуђеног Душенко 
Горана спровео до неутврђеног места на реци Дунав предао окривљеном 
Милошу Бошкићу, кога је ради омогућавања њиховог недозвољеног прелаза 
границе Републике Србије претходно ангажовао осуђени Михаел Јановић, по 
чијем је налогу окривљени Милош Бошкић преузете илегалне мигранте и 
држављане Ирана сместио у моторни чамац, превезао преко реке Дунав и 
пребацио на територију Републике Хрватске, који су интервенцијом хрватске 
полиције исте вечери у месту Сотин, били затечени у возилима хрватских 
држављана ……..и ………..; 
 

4. 
окривљени Милош Бошкић и 

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  
Alimoni Benn Jamin и Владимир Прегун  

 
дана 22./23.10.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао 

недозвољени транзит и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије 
за пет држављана Народне Републике Кине и то од Београда до Бачке Паланке и 
Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на територију 
Републике Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка земљама Европске 
уније и то тако што је у телефонском контакту са осуђеним Alimoni Bennn 
Jamin, осуђени Горан Душенко договорио проналажење пет кинеских 
држављана и њихов транзит ради недозвољеног преласка државне границе 
Републике Србије од Београда до Бачке Паланке и што је у истој намери 
извршио њихов транзит од Бачке Паланке до Бачког Новог Села, те заједно са 
осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем Бошкићем извршио 
недозвољено пребацивање кинеских држављана преко реке Дунав на територију 
Републике Хрватске, па је тако осуђени Alimoni Bennn Jamin дана 22.10.2017. 
године ангажовао осуђеног Владимира Прегуна да у Београду прихвати и 
својим путничким моторним возилом „Citroen“ тип „C5“, рег. ознака ŠI 088-ТX 
на договорено место у Бачкој Паланци превезе пет кинеских држављана ради 
њиховог недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, што је овај 
и учинио, те је након доласка на договорено место у вечерњим сатима истог 
дана, на коме га је чекао осуђени Горан Душенко, истом предао пет кинеских 
држављана, које је након њиховог преузимања, у циљу њиховог недозвољеног 
прелаза државне границе Републике Србије, осуђени Горан Душенко својим 
моторним возилом марке „Volkswagen“ тип „Golf 2“, рег. ознака SO 054-XМ, 
превезао до Бачког Новог Села, где је по претходном договору кинеске 
држављане предао осуђеном Михаелу Јановићу, који је исте спровео до 
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неутврђеног места на обали реке Дунав, предао их окривљеном Милошу 
Бошкићу, кога је осуђени Михаел Јановић претходно ангажовао ради 
омогућавања кинеским држављанима недозвољени прелаз границе Републике 
Србије, по чијем налогу је окривљени Милош Бошкић у раним јутарњима 
сатима дана 23.10.2017. године тако преузете кинеске држављане сместио у 
моторни чамац, превезао преко реке Дунав и пребацио на територију Републике 
Хрватске; 
 

5. 
окривљени Милош Бошкић и  

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  
Asadolah Habibzada, Alimoni Benn Jamin,  

Владимир Прегун и Зоран Ђуричић  
 

дана 26./27.10.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао транзит 
и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије за четири мигранта 
држављана Народне Републике Кине и пет миграната државана Ирана, као и 
недозвољен транзит и прелаз државне границе Републике Србије за једног 
илегалног миграната држављанина Авганистана од Београда до Бачке Паланке и 
Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на територију 
Републике Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка земљама Европске 
уније и то тако што је у телефонском контакту са осуђенима Alimoni Benn 
Jaminom и Asadolah Habibzadom, осуђени Горан Душенко договорио 
проналажење миграната и њихов транзит од Београда до Бачке Паланке и што је 
од Бачке Паланке до Бачког Новог Села извршио недозвољени транзит 
наведених миграната, те заједно са осуђеним Михаелом Јановићем и 
окривљеним Милошем Бошкићем извршио њихово илегално пребацивање 
преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, па је тако осуђени Alimoni 
Benn Jamin дана 26.10.2017. године ангажовао осуђеног Владимира Прегуна да 
пронађе возача који би у циљу недозвољеног прелаза државне границе 
Републике Србије превезао четири кинеска држављанина и истог довео у везу са 
осуђеним Alimoni Benn Jaminom, након чега је  осуђени Владимир Прегун 
пронашао осуђеног Богдана Миљеновића који је у Београду, по договору са 
осуђеним Alimoni Benn Jaminom прихватио и својим путничким моторним 
возилом марке „Citroen“, тип „C5“, рег. ознака ŠI 093-ТX превезао на 
договорено место у Бачкој Паланци четири кинеска држављана у циљу њиховог 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, на ком месту га је 
око 20:00 сати чекао осуђени Горан Душенко и својим путничким моторним 
возилом марке „Volkswagen“ модел „Golf 2“, рег. ознака SO 054-XМ, након 
преузимања кинеске држављане превезао до Бачког Новог Села, одакле их их је 
ради њиховог недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије предао 
осуђеном Михаелу Јановићу, који је по његовом налогу, кинеске држављане 
сместио на скровито место тзв. „штек“, 

 
док је осуђени Asadolah Habibzada, дана 26.10.2017. године након 

проналаска пет држављана Ирана и једног илегалног мигранта држављанина 
Авганистана, ангажовао осуђеног Зорана Ђуретића да у Беогаду прихвати и 
својим моторним возилом марке „Fiat“ тип „Stilo“, рег. ознака БГ 10671-ТX на 
договорено место у Бачкој Паланци превезе мигранте ради омогућавања 
њиховог недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, што је овај 
и учинио па је након доласка на уговорено место око 21:00 сати, на ком месту га 
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је чекао осуђени Горан Душенко, и својим путничким моторним возилом марке 
„Volkswagen“ тип „Golf 3“, рег. ознака SO 083-DN, након преузимања пет 
држављана Ирана и једаног илегалног мигранта држављанина Авганистана од 
осуђеног Зорана Ђуретића, превезао до Бачког Новог Села, предао осуђеном 
Михаелу Јановићу, који је држављане Ирана и илегалног мигранта 
држављанина Авганистана ради недозвољеног преласка државне границе 
Републике Србије по налогу осуђеног Горана Душенко сместио на скровито 
место тзв „штек“, након чега је  

 
дана 27.10.2017. године у временском периоду између 05:00 и 07:00 сати, 

осуђени Михаел Јановић сва кријумчарена лица извео из скровитог места, 
спровео до неутврђеног места на обали реке Дунав и предао окривљеном 
Милошу Бошкићу, кога је ради омогућавања наведеним мигрантима 
недозвољени прелаз државне границе Републике Србије претходно ангажовао, 
након чега је окривљени Милош Бошкић четири мигранта држављана Народне 
Републике Кине, пет миграната државана Ирана и једног илегалног миграната 
држављанина Авганистана, моторним чамцем превезао преко реке Дунав и 
пребацио на територију Републике Хрватске, који су интервенцијом хрватске 
полиције приликом лишења слободе …………пронађени у возилу којим је 
управљао и то:..................  држављанин Авганистана, ............држављанин Ирана, 
.............. држављанин Ирана, ............ држављанин Ирана, ............ држављанин 
Ирана и .................. држављанин Ирана, док су у Чаковцу од стране хрватске 
полиције затечени кинески држављани ................. . које је ………. довезао ради 
њиховог даљег транзита кроз Републику Хрватску; 
 

6. 
окривљени Милош Бошкић и  

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  
Слободан Гујаничић и НН страни држављанин 

 
дана 06./07.11.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао 

недозвољени транзит и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије 
четири држављана Ирана и два НН страна држављана од Београда до Бачке 
Паланке и Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на 
територију Републике Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка 
земљама Европске уније и то тако што је дана 06.11.2017. године у телефонском 
контакту са НН лицем, осуђени Горан Душенко договорио проналажење 
миграната и њихов транзит ради недозвољеног преласка државне границе 
Републике Србије од Београда до Бачке Паланке и што је у истој намери 
извршио њихов транзит од Бачке Паланке до Бачког Новог Села, те заједно са 
осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем Бошкићем илегално 
пребацивање преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, па је истог 
дана НН лице ангажовало осуђеног Слободана Гујаничића да у Београду 
прихвати и својим путничким моторним возилом марке „Volkswagen“ тип „Golf 
4“, рег. ознака BG 13760-ТX, превезе четири држављана Ирана и два НН страна 
држављана на договорено место у Бачкој Паланци, ради њиховог недозвољеног 
прелаза државне границе Републике Србије, што је овај и учинио те је након 
доласка на договорено место у вечерњим сатима око 20:00 сати означена лица 
предао осуђеном Горану Душенку, који је након њиховог преузимања својим 
возилом марке „Volkswagen“, тип „Golf 2“, рег. ознака SO 054-XМ довезао у 
близину места Бачко Ново Село, где их је предао осуђеном Михаелу Јановићу, 
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који је тако преузете мигранте по налогу осуђеног Горана Душенко спровео до 
неутврђеног места на реци Дунав и предао окривљеном Милошу Бошкићу, кога 
је осуђени Михаел Јановић претходно ангажовао ради омогућавања наведеним 
мигрантима недозвољени прелаз државне границе Републике Србије, након чега 
је окривљени Милош Бошкић преузете мигарнте моторним чамцем превезао 
преко реке Дунав и пребацио на територију Републике Хрватске, који су дана 
07.11.2017. године од стране хрватске полиције били пронађени на скривеном 
месту где су лишени слободе и то држављани Ирана ..................и две НН мушке 
особе; 

 
7. 

окривљени Милош Бошкић и  
осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  

Зоран Ђуричић, Слободан Гујаничић и НН страни држављанин 
 

дана 13./14.11.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао 
недозвољен транзит и прелаз државне границе Републике Србије за једног 
илегалног мигранта држављанин Авганистана и недозвољен прелаз државне 
границе Републике Србије за осам држављана Ирана и то од Београда до Бачке 
Паланке и до Бачког Новог Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав 
на територију Републике Хрватске, у циљу даљег недозовљеног транзита ка 
земљама Европске уније и то тако што је дана 13.11.2017. године у телефонском 
контакту са НН лицем, осуђени Горан Душенко договорио проналажење 
миграната и њихов транзит ради недозвољеног преласка државне границе 
Републике Србије од Београда до Бачке Паланке, и што је у истој намери 
извршио недозвољени транзит миграната од Бачке Паланке до Бачког Новог 
Села, те заједно са осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем 
Бошкићем њихово илегално пребацивање преко реке Дунав на територију 
Републике Хрватске, због чега је НН лице наведеног дана око 20:00 сати 
ангажовало осуђене Слободана Гујаничића и Зоран Ђуричића да у Београду 
прихвате и својим возилима, и то осуђени Слободан Гујаничић марке 
„Volkswagen“ тип „Golf 4“, рег. ознака BG 13760-ТX превезе четири 
држављанина Ирана и једног илегалног мигранта држављанин Авганистана а 
осуђени Зоран Ђуричића возилом марке „Fiat“ тип „Stilo“ рег. ознака BG 10621-
ТX превезе четири држављана Ирана на претходно договорено место у близини 
Бачке Паланке, што су осуђени Слободан Гујаничић и Зоран Ђуричић и 
учинили, па су доласком на уговорено место осуђеном Горану Душенку предали 
осам држављана Ирана и једног илегалног мигранта држављанина Авганистана, 
које је исте вечери својим возилом марке „Volkswagen“ типа „Golf 2“, рег. 
ознака SO 054-XМ у два наврата осуђени Горан Душенко превезао до Бачког 
Новог Села, где су их је заједнички преузели осуђени Михаел Јановић и 
окривљени Милош Бошкић, кога је ради омогућавања наведеним лицима 
недозвољени прелаз границе Републике Србије претходно ангажовао осуђени 
Михаел Јановић, након чега су осуђени Јановић и окривљени Бошкић преузете 
мигранте сместили на скровито место у  шуми у близини реке Дунав, одакле је 
дана 14.11.2017. године око 17:00 сати окривљени Милош Бошкић осам 
држављана Ирана и једног илегалног мигранта држављана Авганистана спровео 
до неутврђеног места на реци Дунав и предао осуђеном Михаелу Јановићу, који 
је по налогу осуђеног Горана Душенка илегалне мигранте превезао моторним 
чамцем преко реке Дунав и пребацио на територију Републике Хрватске, који су 
истога дана око 18:00 сати, у возилу држављанина Републике Хрватске код 
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места Жупања од стране хрватске полиције затечени и то ................сви 
држављани Ирана и ............држављанин Авганистана, док су истог дана 
приликом контроле возила хрватског држављана у истом затечени и ............сви 
држављани Ирана; 
 

8. 
окривљени Милош Бошкић,  

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  
Вукашин Маричић, Милан Ђуричић и НН страни држављанин Авганистана 

 
дана 15./16.11.2017. године, осуђени Горан Душенко и Михаел Јановић 

организвали транзит и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије за 
пет држављана Ирана од Београда до Бачке Паланке и Бачког Новог Села, као и 
њихово илегално пребацивање преко реке Дунав на територију Републике 
Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка земљама Европске уније и то 
тако што је поступајући по налогу осуђеног Горана Душенка да пронађе 
заинтересоване мигранте који би илегално прешли државну границу Републике 
Србије и лица која би у циљу недозвољеног прелаз државне границе Републике 
Србије извршила њихов транзит од Београда до Бачке Паланке и Бачког Новог 
Села, осуђени Михаел Јановић ступио у контакт са НН држављанином 
Авганистана зв. „Поломљени“ са којим је договорио проналазак пет држављана 
Ирана и лице које би у циљу недозвољеног прелаз државне границе Републике 
Србије извршило њихов транзит од Београда до Бачке Паланке, због чега је НН 
држављанин Авганистана зв. „Поломљени“ дана 15.11.2017. године ангажовао 
осуђеног Милана Ђуричића да у Београду прихвати и путничким моторним 
возилом неутврђене марке и рег. ознака превезе пет држављанина Ирана до 
Бачке Паланке и то до места које је телефоном у току превоза договорио са 
осуђеним Вукашином Маричићем, кога је за наведене сврхе претходно агажовао 
осуђени Михаел Јановић, па је након доласка осуђеног Милана Ђуричића на 
договорено место у Бачкој Паланци и након предаје пет држављана Ирана 
осуђеном Вукашину Маричићу, исти преузете мигранте, ради омогућавања 
њиховог недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, превезао 
својим путничким моторним возилом марке „Peugeot“ тип „306“, рег. ознака NS 
061-TА на договорено место код Бачког Новог Села, на коме га је тог дана око 
20:00 сати по договору чекао окривљени Милош Бошкић, који је по налогу 
осуђеног Михаела Јановића преузео држављане Ирана одвео на скровито место 
у близини обале реке Дунав и сакрио у тзв. „штек“, а затим је дана 16.11.2017. 
око 05:30 сати преузете држављане Ирана спровео и предао осуђеном Михаелу 
Јановићу, који је исте сместио у моторни чамац, превезао преко реке Дунав и 
пребацио на територију Републике Хрватске, а који држављани Ирана су 
интервенцијом хрватске полиције истог дана лишени слободе и 
то……………….  
 

9. 
окривљени Милош Бошкић и  

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић,  
Asadolah Habibzada, Слободан Гујаничић,  

Горан Милорадов и НН страни држављанин  
 

дана 25./26.11.2017. године, осуђени Горан Душенко организвао 
недозвољен транзит и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије за 
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укупно шест држављана Ирана од Београда до Бачке Паланке и Бачког Новог 
Села, као и њихово пребацивање преко реке Дунав на територију Републике 
Хрватске, у циљу даљег недозвољеног транзита ка земаљама Европске уније и 
што је ради недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије 
наведених миграната извршио њихов транзит од Бачке Паланке до Бачког Новог 
Села, те заједно са осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем 
Бошкићем извршио њихово илегално пребацивање преко реке Дунав на 
територију Републике Хрватске, тако што је дана 25.11.2017. године у 
телефонском разговору са осуђеним Asadolah Habibzadom, осуђени Горан 
Душенко договорио проналажење заинтересованих миграната који би илегално 
прешли државну границу Републике Србије и њихов транзит од Београда до 
Бачке Паланке због чега је истог дана осуђени Asadolah Habibzada пронашао НН 
лице, које је ангажовало осуђеног Слободана Гујаничића да у Београду 
прихвати и својим путничким моторним возилом марке „Volkswagen“ тип „Golf 
4“, рег. ознака BG 13760-ТX превезе три држављана Ирана до Бачке Паланке, и 
осуђеног Горана Милорадова да у Бачкој Паланци прихвати и својим путничким 
моторним возилом неутврђене марке и регистарских ознака, превезе три 
држављанина Ирана на договорено место у близини Бачке Паланке, што су они 
и учинили па су у вечерњим сатима доласком на договорено место мигранте 
предали осуђеном Горану Душенку, који је својим возилом марке „Volkswagen“ 
тип „Golf 2“, рег. ознака SO 054-XМ држављане Ирана превезао до Бачког 
Новог Села, где их је предао осуђеном Михаелу Јановићу, који је након њиховог 
прихвата по налогу осуђеног Душенко Горана спровео до унапред 
припремљеног скровитог места, одакле их је дана 26.11.2017. године око 04:00 
сати извео окривљени Милош Бошкић спровео до неутврђеног места на обали 
реке Дунав и предао осуђеном Михаелу Јановићу, који је преузете мигранте 
сместио у моторни чамац и око 06:00 сати илегално превезао преко реке Дунав 
и пребацио на територију Републике Хрватске, где су истога дана око 07:00 сати 
од стране хрватске полиције били пронађени и лишени слободе и то: 
........................ сви држављани Ирана;  
 

10. 
окривљени Милош Бошкић и   

осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић, 
Asadolah Habibzada и Слободан Гујаничић 

 
дана 01.12.2017. године, осуђени Горан Душенко организовао 

недозвољен транзит и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије за 
четири држављана Ирана из Београда од Бачке Паланке и Бачког Новог Села 
као и њихово пребацивање преко реке Дунав на територију Републике Хрватске 
у циљу даљег недозвољеног транзита ка земљама Европске уније и што је ради 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије наведених држављана 
Ирана извршио њихов транзит од Бачке Паланке до Бачког Новог Села, те 
заједно са осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем Бошкићем 
њихово илегално пребацивање преко реке Дунав, тако што је у телефонском 
разговору са осуђеним Asadolah Habibzadom, осуђени Горан Душенко 
договорио проналажење заинтересованих миграната који би илегално прешли 
државну границу Републике Србије и њихов транзит од Београда до Бачке 
Паланке због чега је наведеног дана осуђени Asadolah Habibzada пронашао НН 
лице које је ангажовало осуђеног Слободана Гујаничића да у Београду прихвати 
и својим моторним возилом марке „Volkswagen“ тип „Golf 4“, рег. ознака BG 
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13760-ТX превезе четири држављана Ирана на договорено место у близини 
Бачке Паланке ради њиховог недозвољеног преласка државне границе 
Републике Србије, што је овај и учинио, па је доласком на наведено место око 
17:00 сати, осуђени Слободан Гујаничић превезене држављане Ирана предао 
осуђеном Горану Душенку, који је ради њиховог недозвољеног прелаза државне 
границе Републике Србије својим возилом марке „Volkswagen“ тип „Golf 2“, 
рег. ознака SO 054-XM држављанине Ирана превезао у близину Бачког Новог 
Села, на ком месту их је предао окривљеном Милошу Бошкићу, који по налогу 
осуђеног Горана Душенка тако преузете мигранте спровео до неутврђеног места 
на обали реке Дунав и предао осуђеном Михаелу Јановићу, који је преузета 
четири држављанина Ирана сместио у моторни чамац, превезао преко реке 
Дунав и пребацио на подручје Републике Хрватске, који су приликом 
интервенције хрватске полиције на путу према Загребу затечени у возилу 
хрватског држављанина и то: ................. 
 
   - чиме је извршио кривично дело недозвољен прелаз државне 
границе и кријумчарење људи у продуженом трајању у саизвршилаштву из 
члана 350 става 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ.  
 
 

Па га суд применом наведених законских прописа и одредби члана 4, 42, 
45, 54 и  63  КЗ 
 
 

О С У Ђ У Ј Е 
 
 
НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) ГОДИНЕ, у коју 

казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 20.12.2017. године, 
па до 24.05.2018. године. 
 

На основу члана 91 и 92 став 1 КЗ ОБАВЕЗУЈЕ СЕ окривљени Милош 
Бошкић да на име имовинске користи коју је прибавио извршењем кривичног 
дела плати новчани износ од 1.200,00 евра, у динарској противвредности према 
средњем курсу НБС на дан  уплате, у корист буџета Републике Србије, у року од 
90 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења. 
 

На основу члана 262 и 264 ЗКП, ОБАВЕЗУЈЕ СЕ окривљени Милош 
Бошкић да на име трошкова кривичног поступка плати суду новчани износ од 
109.500,00 динара и то на име награде и нужних издатака браниоца по 
службеној дужности, адвоката Владимира Јовановића, новчани износ од 
59.500,00 динара, а на име судског паушала, новчани износ од 50.000,00  динара, 
све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом 
принудног извршења. 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
  Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал КТО бр. 47/18 
од 15.05.2018. године, измењеноm актом Тужилаштва за организовани 
криминал КТО бр. 47/18 од 05.06.2019. године, оптуженом Милошу Бошкићу 
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стављено је на терет извршење кривичног дела недозвољен прелаз државне 
границе и кријумчарење људи, у продуженом трајању, у саизвршилаштву, из 
члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 и 33 КЗ. 
 
  Износећи своју одбрану на главном претресу, окривљени Милош 
Бошкић је навео да није крив, истичући да потиче из једне добро стојеће 
фамилије, да живи на селу, да се бави пољопривредом, да је завршио факултет у 
Новом Саду и да никада у животу није желео да се бави криминалом, што 
потврђује и чињеница да никада није имао написану кривичну пријаву. 

 
Од осуђених познаје Михаела Јановића, с обзиром на то да је из истог 

села, које је мало, па се сви знају. Душенка, чије је презиме сазнао тек у току 
овог поступка, зна површно. Мислио је да се зове Драган, а да је знао како му је 
право име никада до овога не би дошло, јер су од раније имали неке 
нерашчишћене рачуне. Што се тиче изјава које су њих двојица дали, истакао је 
да са њима није у добрим односима од 1. – 2. децембра, од када се са Јановићем 
није чуо, а са Душенком још и од раније, од када је сазнао како се зове и да 
сматра да су те изјаве дали само да би себи испословали што бољу нагодбу. 

 
Никада није био члан никакве групе, а објаснио је и да је приликом 

саслушања пред тужилаштвом, за тачке од 1 до 6, изјавио то што је изјавио, јер 
није могао да попамти све датуме и тако му је било лакше. Због тога је и 
напоменуо да ће на главном претресу све детаљно објаснити. Том приликом је 
изјавио да је возио поједине особе, али да се није радило о мигрантима, већ о 
купачима, које је возио на плажу  и да никада није прешао границу и отишао на 
хрватску страну. О свему што су Душенко и Јановић радили није ништа знао, 
али је је касније сазнао да је то функционисало тако што је Хабибзада слао људе 
својим таксијем, а код себе је задржавао залогу. Залога је човек који има паре 
код себе. Те људе неко онда преузме, што је некада и он радио и доводи 
Јановићу, како ће то касније објаснити у тачкама од 7-10, а онда их је Јановић 
пребацивао у Хрватску. Ако људи буду успешно пребачени, они се јављају и та 
залога се онда диже, тј. тај човек плаћа Хабибзади. Појаснио је да код њега увек 
има много посла око пољопривреде и да је велики проблем са радном снагом, а 
Јановић је увек два до три дана пре него што су хтели нешто да раде, долазио 
код њега и доводио неколико другара да возе трактор, да утоварају или да му на 
други начин помогну око пољопривредних радова, због чега касније кад би га 
звао није могао да га одбије. Тим приликама је помагао Јановићи и нико му није 
говорио или наговарао га шта и како да ради. Сматра да није радио ништа лоше 
и да није знао да се ради о мигрантима, јер су у већини случајева сви са којима 
је био у контакту причали српски. Никоме није наудио и ни од кога није узео ни 
један динар. 
 
  У свему овоме, остало му је нејасно како је то тужилац дошао да је 
зарадио 1.200,00 евра, јер се из документације коју је доставио види да је у том 
периоду највише зарађивао од пољопривреде и да је чак у више наврата 
Јановићу позајмљивао новац, у ситним износима од 50, 100 евра, а његовом 
тасту и у већим износима, те да се овиме што му се ставља на терет никада не би 
бавио за износ од 1.200 евра, посебно не више пута за износе од по 200 евра. 
Поред тога навео је и да је телефон који му је одузет, његов, а да је други 
мамине фирме и да се случајно затека ту, јер га је сређивао и да за то постоје 
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докази, из којих се може видети имеи број, као и да се за њега још отплаћују 
рате.  
 

- За радње описане под тачком 1 изјавио је да је Бачко Ново Село 
туристичко место, где постоји плажа, хотел и рибља чарда. На том појасу 
од око два километара, који се зове ронда, рибари пуштају мреже. Има их 
око 15 и у једном моменту су ту били даноноћно. На овом месту често 
има и полиције, због чега на том делу није могуће радити „неке ствари“. 
Истакао је да се ова радња није дешавала на том месту, већ на другом, 
појашњавајући да  је цело лето користио Јановићев чамац, који је био 
везан у Бачкој Паланци, како би пецао и возио се са девојком. Једном 
приликом Јановић га је замолио да му дотера тај чамац негде до 
Младенова. Ради се о малом, црвеном, спортском чамцу и није знао шта 
ће Јановић са њим да ради. Понео је штап са којим је пецао у Бачкој 
Паланци, сео у њега и дотерао га у близини Младенова. Јановић је дошао 
око четири сата и рекао му да ће доћи један његов колега са неким 
познаницима и замолио га да их преведе око 50 метара преко насипа и 
кроз шуму, до воде, што је пристао да учини. Тај његов колега са 
познаницима је дошао око седам сати. Већ је почео да пада мрак, али је 
могао да види људе које је требао да води до обале. Мислио је да су 
српски држављани, пошто је са њима нормално комуницирао на  
српском, али не може тачно да се сети колико их је било. Превео их је 
неких 50-ак метара до обале и тада је сазнао да се нешто искомпликовало 
чевеку из Хрватске, јер му је неко узео чамац, па је морао да нађе други, 
због чега га су га замолили да их он пребаци до Шаренградске аде. 
Пошто их је пребацио на Шаренградску аду, тај момак из Хрватске се из 
неког разлога уплашио, па је решио да те људе врати назад. Када их је 
вратио, Јановић и Душенко су тог момка из Хрватске наговарали да дође 
чамцем по њих, што је овај касније и учинио и одвезао их ка хрватској 
страни, а шта се даље дешавало са њима, не зна. Истакао је да не зна ко је 
тај момак и да би га можда препознао кад би га видео.  

 
- Што се тиче радње описане под тачком 2, истакао је да у овој радњи 

уопште није учествовао, већ да је наведеном приликом ишао да лови 
рибу на мрежу. 

 
- У радњи  описаној под тачком 3 оптужнице такође није учествовао. Дана 

18.09.2017. године, замолио је Јановића да му да кола, пошто му је мајка 
касно долазила са посла, а морао је сестри да однесе храну у Нови Сад, 
где је студирала. У међувремену му се јавио Душенко, кога је први пут 
видео кад је требао да вози његове познанике на Шаренградску аду и 
рекао му да сврати на кафу, да се упознају, што је у повратку на 
инсистирање Јановића и учинио. Сели су на бензиску пумпу која се 
налази на Ветернику и том приликом му је Душенко рекао да се зове 
Драган, да се бави свињама, исто као и он и да је том приликом требао да 
преузме семенски кукуруз. После тога су се видели највише још два пута. 
Након сусрета са њим, отишао је на Дунаву, али на чарди и тог дана није 
превозио никакве људе.  

 
- Радње описане под тачкама 4, 5 и 6 нису тачне, јер у истима он није 

превозио лица преко Дунава. Објаснио је да је Јановићев дрвени 
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рибарски чамац био везан код рибље чарде „Нећко“, где је било још 15 
чамаца и где се сви знају. Од тог места, рибари се пуштају километар 
узводно и два километра низводно, до Младенова, тако да није било 
могућности да Јановић ту изађе чамцем, па је он узео да му довози чамац, 
јер нико није сумњао да се он бави било чим лошим. Објаснио је да су ти 
рибари у том периоду даноноћно ту на води и ако њега виде, нико не 
сумња ништа, јер се он има дозволу за пецање и бави се риболовом, а 
Јановића када би видели, пошто знају ко је и шта је, одмах би га 
пријавили полицији. Ко се појави без дозволе, они пријављују чуварској 
служби, јер и они плаћају дозволе, а потом чуварска служба обавештава 
полицију. Поред тога Јановић се већ бавио шверцом људи, а то људи 
знају, па би га одмах пријавили полицији. Пошто у њега нико није 
сумњао, помогао је Јановићу у шверцу људи тако што му је довозио 
чамац. Чамац је узимао код „чарде“  и возио га узводно до „сече“, где 
нема рибара (на карти је показао предео где нема шуме, отприлике преко 
пута Сотина, где се јасно види део правоугаоног облика где је просечена 
шума). На пола пута до тог места, застајо је пола сата, сат и чекао да га 
Јановић позове и кад би га позвао, настављао је даље и остављао му 
чамац код те „сече“. Истакао је да је уз нашу обалу лако возити чамац, 
али да га је теже одвозити од „сече“ у правцу Сотина, јер постоје 
пешчани спрудови, а он није баш вешт у вожњи чамцем, па Јановић није 
хтео да ризикује, због чега је он чамцем пребацивао људе на другу 
страну. Пошто би одвезао људе на другу страну, Јановић се враћао, 
након чега је он од њега узимао чамац и поново га враћао на чарду, јер 
чамац нису смели да оставе на том месту, јер би га полиција одмах узела. 
Јановић се потом кроз шуму, пешке враћао ка Плавни, где га је он, пошто 
би на чарди оставио чамац и узео кола, купио.  

 
- У  односу на тачку 7, навео је да када су престали рибари да хватају рибу, 

то је радња од 13. и 14.11.2017. године, са Јановићем је дочекао те људе, 
на насипу, који називају „бент“ (на карти је показао раскрсницу изнад 
шуме, у којој се налази „сеча“, а која раскрсница се налази отприлике на 
пола пута између Плавен и Бачког Новог Села), а потом су их одвели до 
места где се налази чека и хранилиште. Јановић му је објашњавао пут и 
где да их остави. Појаснио је да се њему на терет ставља да је људе 
сместио на чеку, али да је чека димензија метар са метар и да ту не може 
да стане ни један човек, због чега ту нису могли да их сместе, већ су их 
сместили у хранилиште које је наткривено. Нешто се у међувремену 
искомпликовало, па су остали мало дуже него што је требало у том 
хранилишту. Ујутру је Јановић узео чамац код чарде и довозио га до 
„сече“, јер више није било рибара и није постојала опасност да га виде. 
Потом му је он довео ове људе од хранилишта до обале и пешке се 
вратио кући, а Јановић их је пребацио на другу страну. Истакао је и то да 
колико се он добро сећа, да је скоро свака радња рађена на истом месту.  

 
- Што се тиче радне описане под тачком 8, појаснио је да му је Јановић 

предходно показао пут и да је сада сам на насипу, колико је по гласу 
могао да препозна, од Маричић Вукашина преузео људе и одвео их на 
исто место у шуми, у хранилиште, да не би кисли. Ујутро их је из тог 
хранилишта одвео Јановићу до обале, након чега их је он пребацио у 
Хрватску. Углавном за све ово су била потребна најмање два човека, јер 
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један човек не може да довезе чамац са чарде и да доведе људе. Све је 
исто функционисало као и у тачки 7, стом разликом што сада Јановић 
није био присутан када је преузимао људе од Маричића.  

 
- За радње описане под тачком 9, истакао је да уопште није знао да ће тада 

нешто бити. Објаснио је да је Јановић на почетку насипа (на мапи је 
показао да се не ради о истом оном насипу „бенту“ где су преузимали 
раније мигранте, већ насип уз само Бачко Ново Село, који је са 
наведеним местом повезан путем,  на коме се налази хотел „Бела враба“) 
у једној кући у Бачком Новом Селу, код неког његовог познаника, 
оставио те људе, а да је он са друговима увече изашао у кафић. Око три 
сата Јановић га је позвао и замолио га да му доведе те људе преко 
насипа. Трбало је да прође преко насипа, поред хотела „Бела врба“ кроз 
шуму и преко дунавца све до воде, а све како Јановића нико не би могао 
да види.  

 
- У тачки 10 је опет преузео људе на оном месту између Плавна и Бачког 

Новог Села (на „бенту“), одвео их на чеку, након чега их је исти дан или 
сутрадан одвео Јановићу на воду, одакле их је он превезао у Хрватску. 

 
 Заменик тужиоца за организовани криминал Горан Јовић је у 
завршној речи, након анализе изведених доказа, изјавио да се у радњама 
окривљеног стичу сва законска обележја кривичног дела недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи, у продуженом трајању, у 
саизвршилаштву из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 и 33 КЗ, 
због чега је предложио да га суд огласи кривим и казни, тако што ће му изрећи 
казну затвора од најмање три године и да му се на основу члана 48 став 2 КЗ 
изрекне и новчана казна као споредна казна. Такође је предложио да се од 
оптуженог Милоша Бошкића, на основу члана 350 став 2 КЗ у вези члана 87 КЗ, 
одузму мобилни телефони који су му привремено одузети, јер се ради о 
предметима употребљеним за извршење кривичног дела, као и да му се на 
основу члана 91 и 92 КЗ одузме имовинска корист прибављена кривичним 
делом, у износу од 1.200 евра. 
 
 Бранилац оптуженог Милоша Бошкића, адвокат Сања Главонић у 
завршној речи, након анализе изведених доказа, изјавила је да у потпуности 
оспорава чињенични опис и правну квалификацију кривичног дела које је 
окривљеном Милошу Бошкићу стављено на терет, јер не постоји ни један доказ 
да је окривљени Милош Бошкић био припадник организоване криминалне 
групе, коју је организовао осуђени Душенко Горан, нити да је у оквиру те групе 
предузео радње како му се у тачкама 1 до 10 то ставља на терет, посебно не ради 
стицања имовинске користи, при чему је управо то битно обележје бића 
кривичног дела које му се ставља на терет, због чега је предлажила да суд 
донесе пресуду којом ће окривљеног Милоша Бошкића ослободити од оптужбе. 
Опреза ради као олакшавајуће околности на страни окривљеног Милоша 
Бошкића истакла је да се ради о младом и образованом човеку, који је завршио 
економски факултет у Новом Саду, да је власник фарме свиња и да је до сада 
неосуђивано лице, напомињући и то да отежавајућих околности на његовој 
страни нема. 
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  Оптужени Милош Бошкић се у завршној речи придружио завршној 
речи свог браниоца, додајући да је на суд дошао да браним свој живот, пре свега 
све то што је до сада стекао и постигао, али и оно што пред њим тек стоји. 
Истакао је да је завршио средњу економску школу у Бачкој Паланци, факултет у 
Новом Саду и да није као већина својих другова желео да тражи посао код 
другога, веће је желео да ради сам. Тако се 2011. године вратио на село, а 2012. 
године је већ изградио фарму свиња и почео да се бави ратарством. Овим 
поступком и хапшењем, анулирано му је све то, али и његово будуће запослење, 
јер ако би био одвојен од пољопривредног газдинства на период који је тужилац  
предложио, више ништа од тога не би остало и да би све то покренуо поново 
требала би му велика финансијска средства. Без њега то нема ко да одржава и 
све би пропало, јер његова мама има свој посао, она је директор предшколске 
установе у његовој општини, тата се бави приватним послом, али га већ издаје 
здравље и заказана му је операција кукова, па се слабије креће, а бака му има 80 
година. После тога му ништа друго не би преостало, него да иде у иностранство. 
На крају је истакао и то да никоме ништа лоше није урадио, да ни од кога није 
узео динар и да се према тим људима понашао исто онако како би волео да се 
други понашају према њему да се нађе у тој ситуацији.   
 
  У доказном поступку, суд је на предлог Тужилаштва за организовани 
криминал извршио увид у писане доказе и фотодокументацију, а након тога  
преслушао разговоре и то:  
 

из регистратора 1 списа КТИ 24/17: 
 

- шематски приказ комуникација Милоша Бошкића, Горана Душенка, 
Михаела Јановића, Asadolah Habibzadе, Милана Ђуричића и Младена 
Ђуретића у периоду од 03.09., до 05.09.2017. године (стр. 126); 

- шематски приказ комуникација Милоша Бошкића, Горана Душенка, 
Михаела Јановића, Asadolah Habibzadе, Милана Ђуричића и Младена 
Ђуретића за дан 04.09.2017. године (стр. 127); 

- службену забиљешку Полицијске управе Вуковарско сријемска, Служба 
криминалистичке полиције, Одјел организованог криминала Винковци од 
05.09.2017. године  о затеченим дражвљанима Авганистана (стр. 136); 

- шематски приказ комуникација Милоша Бошкића, Михаела Јановића, 
Горана Душенка, Asadolah Habibzade, Иване Ване Ракас, Драгана 
Тривановића………….. и ……..у периоду од 10.09.2017. године до 
12.09.2017. године (стр.152); 

- шематски приказ комуникација Милоша Бошкића, Михаела Јановића, 
Горана Душенка, Asadolah Habibzade, Иване Ване Ракас, Драгана 
Тривановића, …………и ………….. за дан 11.09.2017. године (стр.153); 

- акт МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 од 18.12.2017. године о 
достављању информације хрватске полиције МУП  Р. Хрватска, 
Равнатељство полиције, УКП, Полицијски национални уред за сузбијање 
корупције и организираног криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-17 од 
13.12.2017. године- за ОО „Палмира“ (стр. 163-179); 

- шематски приказ комуникација у периоду од 17.09.2017. године до 
19.09.2017. године (стр. 190); 

- шематски приказ комуникација за дан 18.09.2017. године (стр. 191); 
-   
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- шематски приказ кретања телефонског броја 0648766889 по базним 
станицама власника Милоша Бошкића за дан 18.09.2017. године (стр. 192); 

- шематски приказ кретања телефонског броја 0656405281 по базним 
станицама власника Милоша Бошкића за дан 18.09.2017. године (стр. 193); 

 
из регистратора 2 списа КТИ 24/17: 

 
- шематски приказ комуникације у периоду од 21.10., до 23.10.2017. године 

(стр. 210);  
- шематски приказ комуникација Горан Душенко, Михаел Јановић, Милош 

Бошкић, Alimoni Benn Jamin, ………од 22./23.10.2017. године (стр. 211);  
- шематски приказ комуникација Михаел Јановић, Милош Бошкић, Горан 

Душенко, Асадолах Хабибзада, Зоран Ђуричић, Alimoni Benn Jamin, Прегун 
Владимир, Богдан Миљеновић, ……….за 26./27.10.2017. године (стр. 236-
237);  

- претрага МУП РС за Alimoni Benn Jaminа од 26.10.2017. године (стр. 249);  
- пријава боравка МУП РС за лице ..............од 04.12.2017. године са подацима 

о провереном лицу………… (стр. 255-256);  
- пријава боравка МУП РС за лице ...........од 04.12.2017. године са подацима  

о провереном лицу ...............(стр. 257-258);  
- пријава боравка МУП РС за лице ................од 04.12.2017. године са 

подацима о провереном лицу ..................(стр. 259-260);  
- пријава боравка МУП РС за лице ............од 04.12.2017. године (стр. 261); 
- подаци МУП РС о провереном лицу .............(стр. 262);  
- службену белешку МУП РС, Дирекција полиције, ПУ Нови Сад, ОПП за 

странце сузбијање илегалних миграција и трговине људима Ку. 578/17 од 
10.11.2017. године  о предаји кинеских држављана, у поступку реадмисије 
са записником о примопредаји лица број 511-01-65-532-2-1-17 Јежево од дана 
10.11.2017. године и решењем о протеривању из Републике Хрватске број 
511-21-05-UP/I-588/1-2017 на име …………Чаковец од 27.10.2017. године са 
решењем о протеривању из Републике Хрватске број 511-21-05-UP/I-589/1-
2017 на име …………. Чаковец од дана 27.10.2017. године решењем о 
протеривању из Републике Хрватске број 511-21-05-UP/I-590/1-2017 на име 
…………..Чаковец од дана 27.10.2017. године са решењем о протеривању из 
Републике Хрватске број 511-21-05-UP/I-591/1-2017 на име …………Чаковец 
од дана 27.10.2017. године са  фотокопијом путне исправе Кине број E92409612 на 
име……….., фотокопијом путне исправе Кине број ЕА5598478 на име 
…………фотокопијом путне исправе Кине број Е92408344 на име 
……….фотокопијом путне исправе Кине број EA4317834 на име ………..(стр. 
263-273);  

- службену белешку МУП РС, Дирекције полиције, ПУ Нови Сад, ОПП за 
странце сузбијање илегалних миграција и трговине људима Ку. 578/17 од 
10.11.2017. године о предаји кинеских држављана у поступку реадмисије 
(стр. 274); 

- шематски приказ комуникације Горана Душенка, Слободана Гујаничића, 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића у периоду од 06.11., до 07.11.2017. 
године (стр. 285-286);  

- детаљи о пријави боравка МУП РС за лице ............са подацима о 
провереном лицу (стр. 294-295); 

- детаљи о пријави боравка МУП РС за лице .................са подацима о 
провереном лицу (стр. 296-297); 
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- детаљи о пријави боравка МУП РС за лице .............са подацима о 
провереном лицу (стр. 298-299); 

- детаљи о пријави боравка МУП РС за лице ............са подацима о 
провереном лицу (стр. 300-301); 

- подаци МУП РС о провереном лицу .............од 04.12.2017.  године (стр. 
302); 

- подаци МУП РС о провереном лицу ..............од 04.12.2017.  године (стр. 
303); 

- подаци МУП РС о провереном лицу .................од 04.12.2017.  године (стр. 
304); 

- подаци МУП РС о провереном лицу ..............од 04.12.2017.  године (стр. 
305-306); 

- детаљи о пријави боравка МУП РС за лице .............штампано 04.12.2017. 
године (стр. 307); 

- шематски приказ комуникација Горан Душенко, Слободан Гујаничић, 
Милош Бошкић, Зоран Ђуричић, Михаел Јановић у периоду од 13.11.2017. 
године до 14.11.2017. године (стр. 314-315);  

- шематски приказ комуникација Милоша Бошкића, Горана Душенка, 
Вукашина Маричића, Михаела Јановића, Милана Ђуричића и НН 
„Поломљени“ период 15./16.11.2017. године (стр. 330);  

- шематски приказ комуникација Милоша Бошкића, Вукашина Маричића, 
Милана Ђуричића, Михаела Јановића, Горана Душенка и НН „Поломљени“ 
(стр. 331);  

- фотодокументација МУП РС, ДП, ПУ Нови Сад Ку. 8910/17 - ресторан брзе 
хране „McDonalds“ од 16.11.2017. године 6(шест) фотографија на којима се 
налазе Михаел Јановић, Милош Бошкић и НН страни држављанин 
„Поломљени“ са видо записом на CD (стр. 338-342); 

- детаљи пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу за лице 
.............(стр. 343-344); 

- детаљи пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу за лице 
......................(стр. 345-346); 

- детаљи пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу за лице 
.........................(стр. 347-348); 

- детаљи пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу за лице 
.........................(стр. 349-350); 

- детаљи пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу за лице 
........................(стр. 351-352);  

- шематски приказ комуникације Горан Душенко, Михаел Јановић, Слободан 
Гујаничић, Милош Бошкић и Горан Милорадов период од 25.11., до 
26.11.2017. године (стр. 361); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу Solgi Mostafa 
(стр. 368-369);  

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу ......................(стр. 
370-371); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу .....................(стр. 
372-373); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу 
.......................(стр. 374-375); 

- фотокопије путних исправа-пасоша страних држављана....................., 
..............(стр. 376-378); 
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- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу ......................(стр. 
379-380); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу 
..............................(стр. 381-382); 

- шематски приказ комуникација Горан Душенко, Михаел Јановић, Милош 
Бошкић, Слободан Гујаничић и Asadolah Habibzada у периоду од 
01.12.2017., до 02.12.2017. године (стр. 402); 

- шематски приказ комуникација Горан Душенко, Михаел Јановић, Милош 
Бошкић, Слободан Гујаничић и Asadolah Habibzada у периоду од 
01.12.2017., до 02.12.2017. године (стр. 403); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу 
........................(стр. 407-408); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу 
........................(стр. 409-410); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу 
.......................(стр. 411-412); 

- пријава боравка МУП РС са подацима о провереном лицу ...............(стр. 
413-414); 

 
 
 

из регистратора 3 списа КТИ 24/17: 
 

- наредбу Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пов. По1. 3175/17 од 
18.12.2017. године о претресу стана и других просторија осумњиченог 
Милоша Бошкића (стр. 473-476); 

- записник МУП РС, ПУ Нови Сад, ОПП за странце, сузбијање илегалних 
миграција и трговине људима Ку 8910/17 од 20.12.2017. године о 
претресању стана и других просторија осумњиченог Милоша Бошкића 
(стр. 477); 

- потврду МУП РС, ПУ Нови Сад, ОПП за странце, сузбијање илегалних 
миграција и трговине људима од 20.12.2017. године Ку. бр. 8910/17 од 
20.12.2017. године о привремено одузетим предметима од осумњиченог 
Милоша Бошкића (стр. 478); 

- решење МУП РС, ПУ Нови Сад Ку. 8910/17-ЛС 688/17 од 20.12.2017. 
године о задржавању осумњиченог Милоша Бошкића (стр. 479-483); 

- извештај из КЕ, ПУ Нови Сад за осумњиченог Милоша Бошкића (стр. 485); 
 

из регистратора 4 списа КТИ 24/17: 
 
- ТОК наредбу КТР бр. 1083/17 од 20.12.2017. године за утврђивање 

чињеница у поступку узимања отисака папиларних линија и фотографисање 
осумњиченог Милоша Бошкића са захтевевом МУП, ПУ Нови Сад за 
издавање наредбе за криминалистичко фотографисање и дактилоскопирање 
лица КУ.бр. 8910/17 од 20.12.2017. године (стр. 688-689); 

 
из регистратора 6 списа КТИ 24/17: 

 
- препис аудио снимка са саслушања осумњиченог Горана Душенка КТИ бр. 

24/17 од 07.02.2018. године (стр. 1312-1318); 
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- препис аудио снимка са саслушања осумњиченог Михаела Јановића КТИ 
бр. 24/17 од 07.02.2018. године (стр. 1421-1432); 

- наредба о претресању уређаја за аутоматску обраду података и опреме 
Вишег суда у Београду, Посебно одељења за борбу против организованог 
криминала КППр По1 бр. 27/18 од 05.03.2018. године одузетих од 
окривљеног Милоша Бошкића (стр. 1446); 

 
из регистратора 7 списа КТИ 24/17: 

 
- 9 (девет) DVD са тонским записима комуникација окривљених и 1(један) 

CD са изврештајима(транскриптима) комуникација окривљених оперативна 
обрада „Палмира“ (стр. 1645); 

 
из регистратора 8 списа КТИ 24/17: 

 
- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 

Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 23У“ 
комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 15:51:41 сати између 
Михаела Јaновића и Милоша Бошкића (стр.1646); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
16:49:00 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр.1647); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
17:17:51 сати Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1648); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
17:18:38 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1649); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
17:21:08 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1650); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
17:21:37 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1651); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 17:55:14 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1654-1655); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
19:40:14 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1670); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
19:41:23 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1673); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
19:41:33 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1674); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
19:43:39 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1675); 

- комуникација обављена 04.09.2017. године у 19:54:45 сати између Михаела 
Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1678); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
20:04:32 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1680); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
20:06:07 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1682); 

- комуникација обављена путем СМС дана 04.09.2017. године у 20:06:54 сати 
између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1683); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 20:22:22 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1688-1689); 
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- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 20:43:21 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр.1693-1694); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
20:53:16 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1700); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 20:55:02 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1701); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
21:07:37 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1702); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
21:08:05 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1703); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
21:08:25 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр.  1704); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
21:08:41 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1705); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:32:25 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1715); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:32:25 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1715); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:39:43 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1717); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 04.09.2017. године у 
21:48:10 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1724); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:45:35 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1725); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:51:25 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1726); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:51:31 сати између 
Михаела Јановића и Душенко Горана (стр. 1727); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 21:54:01 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1729); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 22:10:02 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1735-1736); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 22:24:17 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1739-1740); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 22:29:52 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1743); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 22:34:21 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1744-1745); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 22:40:58 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1746-1747); 

- комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 22:50:32 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1757-1758); 

- извештај(транскрипт) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 27У“, 
комуникација обављена дана 04.09.2017. године у 19:04:31 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 1802-1803); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 23У“ 
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комуникација обављена путем СМС поруке дана 10.09.2017. године у 
22:22:06 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1872); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 10.09.2017. године у 
22:22:46 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1873); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 10.09.2017. године у 
22:29:27 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1874); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 11.09.2017. године у 
08:59:49 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1875); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 11.09.2017. године у 
09:00:31 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1876); 

- комуникација обављена дана 11.09.2017. године у 16:08:44 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1900-1901); 

- комуникација обављена дана 11.09.2017. године у 16:35:33 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1906-1907); 

- комуникација обављена дана 11.09.2017. године у 20:02:01 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 1918); 

 
из регистратора 9 списа КТИ 24/17: 

 
- комуникација обављена дана 19.09.2017. године у 15:37:22 сати између 

Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2067-2068); 
- комуникација обављена дана 18.09.2017. године у 10:46:47 сати између 

Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2102-2104); 
- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 

Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 27У“ 
комуникација обављена дана 18.09.2017. године у 13:39:00 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2128); 

- комуникација обављена дана 18.09.2017. године у 13:56:54 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2132-2133); 

- комуникација обављена дана 18.09.2017. године у 15:44:33 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2141); 

- комуникација обављена дана 18.09.2017. године у 17:27:07 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2153); 

- извештаји(транскрипти) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 13У“ 
комуникација обављена дана 21.10.2017. године у 16:53:33 сати, између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2242); 

- комуникација обављена дана 22.10.2017. године у 14:16:40 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2259); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 03:31:12 часова између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2289-2290); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 06:39:14 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2291);  

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 06:40:15 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2292); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 06:41:10 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2293); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 14:54:58 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2303); 
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- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 14:56:00 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2304); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 15:00:00 сати путем СМС 
поруке између (стр. 2305); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 15:03:08 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2306); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 15:18:55 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2307); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 19:13:18 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2311); 

- комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 20:02:08 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2322); 

- извештај(транскрипт) комуникације окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 28У“ 
комуникација обављена дана 23.10.2017. године у 20:03:56 сати путем СМС 
поруке између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2323); 

 
из регистратора 10 списа КТИ 24/17: 

 
- извештај(транскрипт) комуникације окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 

Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 47У“ 
комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 17:20:47 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр.2324); 

- извештај(транскрипт) комуникацијеа окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 13У“ 
комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 18:57:46 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2391); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 13У“ 
комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 19:33:58 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2392-2393); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 20:01:00 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2394-2395); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 20:11:28 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2396); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 20:33:10 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2397-2398); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 20:40:46 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2402); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 21:01:08 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2405-2406); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 21:19:01 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2412); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 21:37:51 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2415); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
22:36:06 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2416); 
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- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
22:36:28 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2417); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
22:36:37 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2418); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
22:37:19 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2419); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
22:37:28 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2420); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
22:37:53 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2417); 

- комуникација обављена дана 27.10.2017. године у 07:18:03 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2425-2426); 

- комуникација обављена дана 27.10.2017. године у 07:39:15 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2427-2428); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:50:26 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2437); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:51:05 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2439); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:51:52 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2440); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:52:27 часова између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2441); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:53:02 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2442); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:53:24 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2443); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:53:31 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2444); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:53:35 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2445); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:53:44 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2446); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:54:04 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2447); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:54:44 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2448); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:54:50 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2449); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:55:22 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2450); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:55:29 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2451); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:55:53 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2452); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:56:03 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2453); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:56:25 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2454); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:57:42 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2455); 
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- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:58:10 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2456); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:58:22 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2457); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:58:35 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2458); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:59:22 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2459); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:59:44 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2460); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
12:59:48 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2461); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:14:56 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2462); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:16:00 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2463); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:16:40 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2464); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:17:58 сати између  Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2465); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:18:13 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2466); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:21:21 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2467); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:21:25 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2468); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:23:51 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2469); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:23:58 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2470); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:27:27 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2471); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:31:52 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2472); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:32:13 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2473); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:37:36 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2474); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:37:51 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2475); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:38:04 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2476); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:39:05 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2477); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:39:29 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2478); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:39:39 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2479); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:40:19 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2480); 
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- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:41:13 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2481); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:46:53 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2482); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:49:00 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2483); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
18:49:45 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2484); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
19:05:04 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2485); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
19:05:14 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2486); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
19:08:59 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2487); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 15У“, 
комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.10.2017. године у 
19:44:54 сати између Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2559); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 19:46:53 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2561-2562); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 20:05:54 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2567-2568); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 21:31:52 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2581); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 21:32:58 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2582); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 35У“ 
комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
05:38:41 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2614); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
05:39:21 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2615); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:00:53 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2616); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:01:30 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2617); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:06:13 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2618); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:10:02 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2619); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:11:19 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2620); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:23:46 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2621); 

- комуникација обављена дана 27.10.2017. године у 06:24:41 сати између 
Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2622-2623); 

- извештај(транскрипт) комуникације окривљених МУПРС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 40У“ 
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комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
06:53:45 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2624); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 41У“ 
комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:14:02 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2636); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:14:35 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2637); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:16:39 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2638); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:28:45 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2639); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:35:23 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2640); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:40:27 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2641); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:42:15 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2642); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:43:18 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2643); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:43:39 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2644); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:44:56 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2645); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:46:02 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2646); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
04:47:16 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2647); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
05:06:26 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2648); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
05:19:01 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2649); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 27.10.2017. године у 
05:25:20 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2652); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 28У“ 
комуникација обављена дана 25.10.2017. године у 15:08:20 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2684-2686); 

- комуникација обављена дана 26.10.2017. године у 13:10:30 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2693-2694); 

 
из регистратора 11 списа КТИ 24/17: 

 
- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 

Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 13У“ 
комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
06:13:39 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2730); 
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- комуникација обављена дана 07.11.2017. године у 06:22:07 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2731); 

- комуникација обављена дана 07.11.2017. године у 06:28:03 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2732); 

- комуникација обављена дана 07.11.2017. године у 07:20:34 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2736); 

- комуникација обављена дана 07.11.2017. године у 07:42:12 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2737); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 08.11.2017. године у 
09:36:35 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2742); 

- извештај(транскрипт) комуникације окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 28У“ 
комуникација обављена дана 05.11.2017. године у 16:46:57 сати између 
Горана Душенка и Милоша Бошкића (стр. 2762-2763); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 34У“ 
комуникација обављена дана 06.11.2017. године у 14:06:57 сати између 
Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2784-2785); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:11:22 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2786); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:11:51 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2787); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:12:00 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2788); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:12:10 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2789); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:12:43 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2790); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:13:07 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2791); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 06.11.2017. године у 
17:11:22 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2792); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
06:58:42 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2793); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
06:58:58 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2794); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
06:59:00 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2795); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
06:59:39 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2796); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:00:43 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2797); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:06:33 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2798); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:13:42 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2799); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:16:26 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2800); 
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- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:16:26 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2800); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:17:03 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2801); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
07:17:34 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2802); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:06:47 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2803); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:11:31 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2804); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:18:00 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2805); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:18:39 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2806); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:23:16 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2807); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:24:24 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2808); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:24:34 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2809); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:24:40 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2810); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:25:55 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2811); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
05:32:06 сати између Милоша Бошкића и Михаела Јановића (стр. 2812); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 41У“ 
комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
03:08:11 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2834); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
03:08:44 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2835); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
03:30:23 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2836); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
04:23:43 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2837); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
04:32:27 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2838); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
04:38:17 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2839); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 07.11.2017. године у 
04:58:00 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2840); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 13У“ 
комуникација обављена дана 14.11.2017. године у 07:10:40 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2852-2853); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
10:40:03 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2861); 
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- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
11:21:49 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2862); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
11:45:05 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2863); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
13:49:17 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2864); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
13:52:51 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2865); 

- комуникација обављена дана 14.11.2017. године у 15:48:56 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2866); 

- комуникација обављена дана 14.11.2017. године у 16:54:25 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2867); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
17:40:44 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2869); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
17:41:20 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2870); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
17:41:27 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2871); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
17:41:48 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2872); 

- комуникација обављена дана 14.11.2017. године у 20:06:52 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2873-2874); 

- комуникација обављена дана 14.11.2017. године у 22:52:39 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2875-2877); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
23:22:34 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2878); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 41У“ 
комуникација обављена дана 13.11.2017. године у 16:10:34 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2905); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 13.11.2017. године у 
18:30:30 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2925); 

- комуникација обављена дана 13.11.2017. године у 19:29:50 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2935); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
04:21:51 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2952); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
04:23:06 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2954); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
04:29:09 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2961); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
05:10:56 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2963); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
05:52:45 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2965); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 14.11.2017. године у 
05:53:53 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2966-
2967); 

 
из регистратора 12 списа КТИ 24/17: 
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- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 13У“, 
комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 11:08:00 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2986); 

- комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 11:13:23 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 2987); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 41У“, 
комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 17:14:56 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3059-3060); 

- комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 18:32:16 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3065); 

- комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 19:25:43 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3069); 

- комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 20:02:59 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3076); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 15.11.2017. године у 
21:14:19 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3081); 

- комуникација обављена дана 15.11.2017. године у 21:23:32 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3082-3083); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 15.11.2017. године у 
21:36:58 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3084); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 16.11.2017. године у 
03:47:34 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3087); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 16.11.2017. године у 
03:47:55 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3088); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 16.11.2017. године у 
03:57:38 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3089); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 16.11.2017. године у 
04:01:23 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3090); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 16.11.2017. године у 
04:02:13 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3091); 

- комуникација обављена дана 16.11.2017. године у 05:11:15 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3092-3093); 

- комуникација обављена дана 16.11.2017. године у 05:14:34 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3094); 

- комуникација обављена путем СМС поруке дана 16.11.2017. године у 
05:15:56 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3095); 

- комуникација обављена дана 16.11.2017. године у 05:17:46 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3096); 

- комуникација обављена дана 16.11.2017. године у 05:31:29 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3097); 

- комуникација обављена дана 16.11.2017. године у 06:23:25 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3098-3099); 

- извештаје(транскрипте) комуникација окривљених МУП РС, ПУ Нови Сад, 
Одељење криминалистичке полиције, Одсека за експлоатацију и 
презентацију стр.пов.бр. (34-02/18), кодни назив „ПАЛМИРА 68У“, 
комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.11.2017. године у 
01:57:40 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3226); 
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- комуникација обављена путем СМС поруке дана 26.11.2017. године у 
01:58:08 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3227); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 03:32:43 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3228); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 03:53:02 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3230-3231); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 03:55:49 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3232); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 04:04:46 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3234-3237); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 04:12:08 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3238-3239); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 04:33:41 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3240-3241); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 05:25:34 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3258); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 05:31:25 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3260-3261); 

- комуникација обављена дана 26.11.2017. године у 05:36:41 сати између 
Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3264); 

 
 
 
 

из регистратора 13 списа КТИ 24/17: 
 
- комуникација обављена дана 30.11.2017. године у 11:28:15 сати између 

Милоша Бошкића и Маричић Вукашина „Вула“ (стр. 3279); 
- комуникација обављена дана 01.12.2017. године у 15:15:17 сати између 

Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3391); 
- комуникација обављена дана 01:12.2017. године у 15:16:44 сати између 

Михаела Јановића и Душенко Горан (стр. 3392 - 3393); 
- комуникација обављена путем СМС поруке дана 01.12.2017. године у 

15:24:13 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3395); 
- комуникација обављена дана 01.12.2017. године у 16:57:26 сати између 

Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3403); 
- комуникација обављена путем СМС поруке дана 01.12.2017. године у 

17:15:59 сати између Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3476); 
- комуникација обављена дана 01.12.2017. године у 18:09:13 сати између 

Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3411); 
- комуникација обављена дана 01.12.2017. године у 18:28:57 сати између 

Михаела Јановића и Милоша Бошкића (стр. 3414). 
 

из регистратора 14 списа КТИ 24/17: 
 
- препис аудио снимка саслушања осумњиченог Милоша Бошкића КТИ бр. 

24/17 од 20.04.2018. године (стр. 3476-3478); 
- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. Пов. 61/17 од 25.08.2017. године о 

тајном надзору и снимању комуникација окривљеног Горана Душенка (стр. 
3695-3696); 
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- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 61/17 од 01.09.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Душенко Горана (стр. 3697); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 61/17 од 23.10.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Душенко Горана (стр. 3698-3699); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 61/17 од 31.10.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Душенко Горана (стр. 3700); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 61/17 од 15.11.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Душенко Горана (стр. 3701-3702); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 61/17 од 22.11.2017. 
године о продужењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Душенко Горана (стр. 2703); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 61/17 од 01.12.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Душенко Горана (стр. 3704-3705); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. Пов. 60/17 од 25.08.2017. године о 
тајном надзору и снимању комуникација окривљеног Михаела Јановића 
(стр. 3707-3708); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 60/17 од 30.08.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Јановић Михаела (стр. 3709); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 60/17 од 27.09.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Јановић Михаела (стр. 3710-3711); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 60/17 од 15.11.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Јановић Михаела (стр. 3712-3713); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 60/17 од 22.11.2017. 
године о продужењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Јановић Михаела (стр. 3714); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 60/17 од 28.09.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Јановић Михаела (стр. 3715-3716); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 60/17 од 22.11.2017. 
године о проширењу наредбе од 25.08.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Јановић Михаела (стр. 3717); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. Пов. 78/17 од 21.09.2017. године о 
тајном надзору и снимању комуникација окривљеног Милоша Бошкића 
(стр. 3719); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 78/17 од 22.11.2017. 
године о проширењу наредбе од 21.09.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Милоша Бошкића (стр. 3720); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 78/17 од 30.11.2017. 
године о проширењу наредбе од 21.09.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Милоша Бошкића (стр. 3721); 

- наредба Вишег суда у Новом Саду Кпп. ПО1. бр. 78/17 од 22.11.2017. 
године о проширењу наредбе од 21.09.2017. године о тајном надзору и 
снимању комуникација за окр. Милоша Бошкића (стр. 3724). 
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из списа МП бр. 48/18  

(документација прибављена на основу међународне правне помоћи у 
кривичним стварима од Државног одвјетништва 

Републике Хрватске) 
 
- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/60-

2017 од 27.10.2017. године, о протеривању лица ……………….(страна 106).  
- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/59-

2017 од 27.10.2017. године, о протеривању …………(страна 107); 
- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/63-

2017 од 27.10.2017. године, о протеривању …………..(страна 108); 
- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/61-

2017 од 27.10.2017. године, о протеривању лица …………(страна 109); 
- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/62-

2017 од 27.10.2017. године, о протеривању лица ……………(страна 110); 
- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/64-

2017 од 27.10.2017. године, о протеривању лица …………..(страна 111); 
- решење ПУ међумурске ПП Чаковец број: 511-21-05-UP/I-588/1-2017 од 

27.10.2017. године, о протеривању  .........са фотокопијом прве странице 
путне исправе на име ………….(страна 112-113); 

- решење ПУ међумурске ПП Чаковец број: 511-21-05-UP/I-590/1-2017 од 
27.10.2017. године, о протеривању лица ..................са фотокопијом прве 
странице путне исправе на име лица .................(страна 114/115); 

- решење ПУ међумурске ПП Чаковец број: 511-21-05-UP/I-591/1-2017 од 
27.10.2017. године, о протеривању ..................са фотокопијом прве странице 
путне исправе на име ……………..(страна 116/117); 

- решење ПУ међумурске ПП Чаковец број: 511-21-05-UP/I-589/1-2017 од 
27.10.2017. године, о протеривању лица .................са фотокопијом прве 
странице путне исправе на име ………….(страна 118-119); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/90-
2017 од 15.11.2017. године, о протеривању лица ....................(страна 166); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/92-
2017 од 15.11.2017. године, о протеривању лица  ................(страна 167); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/93-
2017 од 15.11.2017. године, о протеривању..............., са  фотокопијом 
исказнице транзитног центра Обреновац (страна 168-170); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/89-
2017 од 15.11.2017. године, о протеривању …………(страна 171); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПП Жупања број: 511-15-12/6-UP/I-51/91-
2017 од 15.11.2017. године, о протеривању лица ............(страна 172); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1165-2/17 од 15.11.2017. године, о протеривању лица ..........(страна 174); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1164-2/17 од 15.11.2017. године, о протеривању лица ..........(страна 175); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1163-2/17 од 15.11.2017. године, о протеривању лица ...........(страна 176); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1162-2/17 од 15.11.2017. године, о протеривању лица ..........(страна 177); 
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- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1191-2/17 од 17.11.2017. године, о протеривању лица …….са 
фотокопијом путне исправе (страна 190-191); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1192-2/17 од 17.11.2017. године, о протеривању …………..са 
фотокопијом путне исправе (страна 192-193); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1193-2/17 од 17.11.2017. године, о протеривању лица ………….са 
фотокопијом путне исправе (страна 194-195); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1194-2/17 од 17.11.2017. године, о протеривању лица ………са 
фотокопијом путне исправе (страна 196-197); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Бајаково број: 511-15-16/1-UP/I-
27/1195-2/17 од 17.11.2017. године, о протеривању лица ……..са 
фотокопијом путне исправе (страна 198-199); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-260-
17 од 26.11.2017. године, о протеривању лица ……………(страна 212); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-259-
17 од 26.11.2017. године, о протеривању лица лица …………(страна 213); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-258-
17 од 26.11.2017. године, о протеривању лица …………..(страна 214); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-257-
17 од 26.11.2017. године, о протеривању лица …………….(страна 215); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-256-
17 од 26.11.2017. године, о протеривању лица …………………(страна 216); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Винковци број: 511-15-10/2-UP/I-57-
17 од 28.11.2017. године, о протеривању лица …………(страна 233); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Винковци број: 511-15-10/2-UP/I-56-
17 од 28.11.2017. године, о протеривању лица …………(страна 234); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Винковци број: 511-15-10/2-UP/I-55-
17 од 28.11.2017. године, о протеривању ……………….(страна 235); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Товарник број: 511-15-09/4-UP/I-
1995-17 од 02.12.2017. године, о протеривању лица ………….(страна 247); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Товарник број: 511-15-09/4-UP/I-
1996-17 од 02.12.2017. године, о протеривању лица ....................(страна 248); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Товарник број: 511-15-09/4-UP/I-
1997-17 од 02.12.2017. године, о протеривању лица …………(страна 249); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-272-
17 од 15.12.2017. године, о протеривању лица ……….(страна 252); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-273-
17 од 15.12.2017. године, о протеривању лица ………(страна 253); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-274-
17 од 15.12.2017. године, о протеривању лица Ali Saed (страна 254); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-275-
17 од 15.12.2017. године, о протеривању лица ……….(страна 255); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-278-
17 од 18.12.2017. године, о протеривању лица ……..(страна 258); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-277-
17 од 18.12.2017. године, о протеривању лица ……….(страна 259); 

- решење ПУ вуковарско-сријемске ПГП Вуковар број: 511-15-07/5-UP/I-276-
17 од 18.12.2017. године, о протеривању лица ………..(страна 260). 
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  На предлог одбране, суд је у доказном поступку извео следеће доказе: 
 

извршио увид у доказе  
(регистратор број 2 К списа, стр. 174/50 до 181/50 и стр. 211/59 до 362/59) 

 
- акте Агенције за пројектовање грађевинских и других објеката 

инжењеринг и осталих архитектонских инжењерских активности, за 
инвеститора Милоша Бошкића од јуна 2013. године са приложеном 
документацијом; 

- решење о грађевинској дозволи од 05. септембра 2012. године издате од 
општине Бач, општинска управа Република Србија, АП Војводина; 

- решење за пројекат објекта за узгој свиња Републике Србиј АП 
Војводина, општина Бач, општинска управа Одељење за урбанизам и 
комунално-стамбене послове број 501-10/2012-4/05 од 20. августа 2012. 
године; 

- решење Републике Србије Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине Управа за ветерину број 322-07-07216/215/01 од 
09.11.2015. године за Милоша Бошкића; 

- записник Републике Србије Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине Управе за ветерину од 12.12.2017. године; 

- потврду о статусу у регистру пољопривредног газдинства за Милоша 
Бошкића од стране РС Министарства финансија Управа за трезор 
Филијала Нови Сад, експозитура Бач број 320-2/2018-110-594 Бач од 
29.05.2018. године, од 10.02.2017. године, 31.08.2016. године, 19.05.2015. 
године, 30.09.2014. године и 13.03.2012. године;  

- уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на име 
Милоша Бошкића издат од стране Републике Србије Министарства 
пољопривреде шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно 
земљиште Београд, Грачаничка 8. број 320-113543/284-2018/14 од 27. 
марта 2018. године са приложеним документима; 

- уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности за 
Бошкић Милоша издат од стране РС Републички геодетски завод, 
Служба за катастар и непокретности Бач број 952-3/2014-1892 од 
30.12.2014. године;  

- уговор о коришћењу земљишта без накнаде између Бошкић Милоша и 
Бошкић Миленка; 

- уговор о закупу пољопривредног земљишта од 18.03.2015. године између 
Бошкић Милоша и Бошкић Сема.  

- уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини од 23. 
октобра 2017. године издат од Републике Србије Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-1131/226/2017-14; 

- уверење Фонда за пензијско-инвалидско осигурање Филијала Бачка 
Паланка којим се потврђује да је Бошкић Милош осигураник 
пољопривредног од 13.03.2012. године; 

- уговор број 94/17 о производњи и промету пољопривредних производа и 
услуга закључен 12.12. између ЗЗ „Задругара Бач“ и Бошкић Милоша;  

- план отплате кредита банке „Интеза“ Београд за Бошкић Милоша од 
29.07.2013. године.  

- пријавницу за откуп грла број 431/2/2017.  
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- четири мапе на којима се налази шира околна Бачког Новог Села, 
Плавне, Младенова, Сотина и Опатовца. 

 
извршио увид у садржај комуникације и преслушао разговоре 

(регистратор број 2 К списа, стр. 211/59 до 362/59) и то: 
 

Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 1 оптужнице: 
 

- комуникација обављена 03.09.2017. године, у 14:44:29 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 15:14:48 
часова, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 15:49:56 
часова, између осуђ.Јовановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 15:51:04 
часова, између осуђ.Јовановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 15:52:21 
часова, између осуђ.Јовановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 15:53:02 
часова, између осуђ.Јовановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 15:53:44 
часова, између осуђ.Јовановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 16:34:11 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 17:35:59 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 19:40:55 часова, између 
осуђ.Јовановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 19:47:29 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 20:08:01 
часова, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 20:47:03 
часова, између Ивић Горана и осуђ.Јановић; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 20:47:35 
часова, између Ивић Горана и осуђ.Јановића; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 21:14:46 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 04.09.2017. године, у 21:19:18 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 21:20:55 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 22:01:50 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 04.09.2017. године, у 22:51:59 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

 
Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 2 оптужнице: 

 
- комуникација обављена путем СМС поруке 10.09.2017. године, у 18:22:11 

часова, између осуђ.Јановића и осуђ. Душенка; 
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- комуникација обављена путем СМС поруке 10.09.2017. године, у 22:19:59 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 11.09.2017. године, у 11:04:49 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 11.09.2017. године у 12:32:21 
час, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 11.09.2017. године, у 12:54:29 
часова, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 11.09.2017. године, у 13:37:22 часова, између 
Шутало Крешимира и осуђ.Јановића; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 11.09.2017. године, у 21:09:37 
часова, између Рац Игора и осуђ.Јановића; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 11.09.2017. године, у 21:18:56 
часова, између Рац Игора и осуђ:Јановића; 

- комуникација обављена 13.09.2017. године, у 12:13:47 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

 
Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 3 оптужнице: 

 
- комуникација обављена 17.09.2017. године, у 20:55:56 часова, између осуђ 

Душенка и осуђ.Хабибзаде; 
- комуникација обављена 18.09.2017. године, у 10:30:19 часова, између 

осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 
- комуникација обављена 18.09.2017. године, у 11:24:06 часова, између осуђ. 

Јановића и НН Поломљеног; 
- комуникација обављена путем СМС поруке 18.09.2017. године, у 11:26:06 

часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
- комуникација обављена 18.09.2017. године, у 20:11:15 часова, између 

осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
- комуникација обављена 18.09.2017. године, у 19:47:32 часова, између Ивић 

Горана и осуђ.Јановића; 
- комуникација обављена 18.09.2017.г одине, у 19:51:07, између  

осуђ.Јановића и НН Игор; 
 

Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 5 оптужнице: 
 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.10.2017. године, у 10:44:53 
часова, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.10.2017. године, у 11:52:07 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.10.2017.г одине, у 11:52:32 
часова између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.10.2017. године, у 12:00:42 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ Душенка; 

- комуникација обављена 26.10.2017. године, у 14:48:41 час, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 26.10.2017.г одине, у 15:23:41 час, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.10.2017. године, у 16:37:56 
часова, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 
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- комуникација обављена 26.10.2017. године, у 16:44:16 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 26.10.2017. године, у 16:47:13 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 26.10.2017. године, у 17:59:18 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 26.10.2017. године, у 19:32:01 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.10.2017. године, у 20:00:41 
час, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 28.10.2017. године, у 15:28:30 
часова, између осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

 
Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 6 оптужнице: 

 
- комуникација обављена 06.11.2017. године, у 17:39:21 час, између 

осуђ.Душенка и НН Али Ахмеда; 
- комуникација обављена путем СМС поруке 06.11.2017.г одине, у 17:45:16 

часова, између осуђ.Душенка и НН Хабибзаде; 
- комуникација обављена путем СМС поруке 06.11.2017. године, у 17:47:01 

час, између осуђ.Душенка и НН Али Ахмеда; 
- комуникација обављена 06.11.2017. године, у 17:51:33 часова, између 

осуђ.Душенка НН Али Ахмеда; 
- комуникација обављена 06.11.2017. године, у 21:02:09 часова, између 

осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
- комуникација обављена путем СМС поруке 06.11.2017. године, у 23:26:01 

час, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
 

Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 7 оптужнице: 
 

- комуникација обављена 12.11.2017.г одине, у 19:29:50 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 13.11.2017. године, у 10:58:42 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 13.11.2017. године, у 14:35:55 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 13.11.2017. године, у 15:16:58 часова, између 
Гујанчић Слободана и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 13.11.2017. године, у 15:22:59 часова, између 
осуђ.Душенка и НН Санче; 

- комуникација обављена 13.11.2017. године, у 16:41:34 часова, између 
осуђ.Душенка и НН Санче; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 13.11.2017. године, у 17:13:41 
час, између осуђ.Душенка и НН Санче; 

- комуникација обављена 13.11.2017.г одине, у 18:37:40 часова, између 
осуђ.Душенка и НН Санче; 

- комуникација обављена 13.11.2017. године, у 19:41:42 часова, између 
осуђ.Душенка и НН Санче; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 14.11.2017.г одине, у 05:00:49 
часова, између осуђ.Душенка и НН Санче; 
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- комуникација обављена 16.11.2017. године, у 18:08:36 часова, између 
осуђ.Душенка и НН Санче; 

- комуникација обављена 19.11.2017.г одине, у 19:24:20 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 20.11.2017.г одине, у 19:16:02 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

 
Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 8 оптужнице: 

 
- комуникација обављена 15.11.2017. године, у 10:17:58 часова, између 

осуђ.Јановића и НН Поломљеног; 
- комуникација обављена 15.11.2017. године, у 10:57:54 часова, између 

осуђ.Јановића и НН Поломљеног; 
- комуникација обављена 15.11.2017. године, у 16:44:50 часова, између 

осуђ.Јановића и НН Поломљеног; 
- комуникација обављена 15.11.2017. године, у 18:22:21 час, између 

осуђ.Јановића и НН Поломљеног; 
- комуникација обављена 15.11.2017. године, у 19.24:39 часова, између 

осуђ.Јановића и осуђ.Маричића;  
- комуникација обављена путем СМС поруке 15.11.2017. године, у 21:12:03 

часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
- комуникација обављена 16.11.2017. године, у 11:03:05 часова, између 

осуђ.Јановића и НН Поломљеног; 
- комуникација обављена 16.11.2017. године, у 12:19:02 часова, између 

осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
- комуникација обављена 16.11.2017. године, у 16:47:58 часова, између 

осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
 

Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 9 оптужнице: 
 

- комуникација обављена путем СМС поруке 25.11.2017. године, у 09:48:40 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 25.11.2017. године, у 20:27:44 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 26.11.2017. године, у 04:07:09 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.11.2017. године, у 05:14:42 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.11.2017. године, у 05:28:54 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 26.11.2017. године, у 05:45:16 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 26.11.2017. године, у 06:01:52 
часова, између осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 26.11.2017. године, у 06:35:08 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

 
Разговоре и СМС поруке које се односе на тачку 10 оптужнице: 

 
- комуникација обављена 01.12.2017.г одине, у 09:02:53 часова, између 

осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 
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- комуникација обављена 01.12.2017. године, у 10:45:43 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 01.12.2017. године, у 11:10:45 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 01.12.2017. године, у 13:11:27 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена путем СМС поруке 01.12.2017. године, у 14:14:09 
часова, између осуђ.Јановића, и осуђ. Душенка; 

- комуникација обављена 01.12.2017. године, у 15:00:06 часова, између 
осуђ.Душенка и осуђ.Хабибзаде; 

- комуникација обављена 01.12.2017. године, у 15:24:48 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

- комуникација обављена 01.12.2017. године, у 17:24:56 часова, између 
осуђ.Јановића и осуђ.Душенка; 

 
  Анализирајући одбрану окривљеног Милоша Бошкића, у светлу 
изведених доказа, суд исту није прихватио везано за став II тачку 1 
оптужнице, у делу да лица која је преузео од осуђеног Горана Душенка нису 
била мигранти и да их није превезао на хрватску страну, већ да се радило о 
купачима, држављанима Републике Србије, са којима је комуницирао на 
српском језику, а које је чамцем превезао од Младенова до Шаренградске аде и 
назад, из разлога што је одбрана окривљеног у овом делу у супротности са 
изведеним доказима и то комуникацијом (разговорима и СМС порукама) 
оствареном дана 03.09.2017. године и дана 04.09.2017. године, између осуђених 
Горан Душенко, Михаел Јановић, Асадолах Хабибзада, Милана Ђуричића и 
окривљеног Милош Бошкић, службеној забиљешки Полицијске управе 
Вуковарско сријемска, Служба криминалистичке полиције, Одјел организованог 
криминала Винковци од 05.09.2017. године о затеченим дражвљанима 
Авганистана, мапама у које је суд извршио увид на главном претресу, као и 
исказима осуђених Горана Душенка и Михаела Јановића, које су дали у својству 
окривљених, пред Тужилаштвом за организовани криминал.  
 
  Из наведене комуникације утврђено је да је дана 03.09.2017. године, у 
14:44:29 часова, осуђени Горан Душенко договорио са осуђеним Асадолах 
Хабибзадом да му наредног дана, увече, пошаље десет лица и адресу у 
Хрватској на коју треба да се одвезу, а да ће превоз тих лица до Републике 
Хрватске, за одређену новчану накнаду, организовати осуђени Горан Душенко 
преко својих људи. Дана 04.09.2017. године, у 17:35:59 часова, осуђени 
Асадолах Хабибзада обавестио је осуђеног Горана Душенка да је дошло до 
промене плана, јер није могао да пошаље десет, већ девет лица, уз напомену да 
је потребно да око пола осам, петнаест до осам, осуђени Горан Душенко позове 
лице које ће их превозити од Београда до места где осуђени Горан Душенко 
треба да их преузме. Дана 04.09.2017. године, осуђени Асадолах Хабибзада 
послао је осуђеном Горану Душенку, у 20:08:01 часова, СМС пруку у којој је 
навео две адресе на које треба да се одвезу та лица и то у Загребу, улица 
Мајсторска број 5 и улица Сајмишна цеста број 4, након чега је осуђени Горан 
Душенко те адресе проследио осуђеном Михаелу Јановићу, а он, СМС порукама 
у 20:47:03 часова и 20:47:33 часова, лицу Горану Ивићу, уз напомену да вози на 
адресу на коју му је лакше. 
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  Окривљени Милош Бошкић је дана 04.09.2017. године, око 17:00 часова, 
по претходном договору са осуђеним Михаелом Јановићем, изашао чамцем на 
Дунаву, код Младенова, чекајући да га осуђени Михаел Јановић позове да крене 
на договорено место. У међувремену је обавештавао осуђеног Михаела 
Јановића о сваком чамцу који је приметио, а он њега о лицима која се налазе на 
обали, па је тако у поруци од 17:17:51 часова окривљени Милош Бошкић 
обавестио осуђеног Михаела Јановића да је приметио два чамца када је изашао 
на реку, нашта му је осуђени Михаел Јановић рекао да су то они још од пре, 
наспрам плаже Младеново и да нема ко други да буде, док је у разговору од 
17:55:14 часова, окривљени Милош Бошкић обаветио осуђеног Михаела 
Јановића да је наишао брод, да је намерно прошао поред њега и да је видео да су 
то људи из Младенова, нашта му је осуђени Михаел Јановић рекао да случајно 
не иде „горе близу оног места“, на километар, километар и по, јер је видео 
некога да пеца са обале.  
 
  По договору осуђених Михаела Јановића и Горана Душенка, нешто пре 
18 часова, на обалу реке Дунав, изашло је и лице које ословљавају са „Мали или 
Кића“, како би извидио ситуацију, јер како је то осуђени Михаел Јановић 
изјавио:„Он оданде ништа не види“ (очигледно мислећи на окривљеног Милоша 
Бошкића), у вези чега је осуђени Горан Душенко позвао окривљеног Милоша 
Бошкића у 19:04:31 часова и обавестио га де се јавио „овај“, (очигледно мислећи 
на „Малог или Кића“) да је рекао да је на води и да ће јавити ако буде шта, да је 
данас прошао тим путем и видео да тамо нема никога, нашта га је окривљени 
Милош Бошкић питао:„Да ли се увукао свугде?“ (очигледно мислећи да ли се 
добро сакрио), а потом му и рекао:“ Сад је све у реду, ја сам сад ту.“  
 
  Осуђени Михаел Јановић је у 19:43:39 часова послао СМС поруку 
окривљеном Милошу Бошкићу, да лагано крене до 17 (на главном претресу 
окривљени Милош Бошкић је објаснио да се ради о рупама на њивама, поред 
насипа, које су коришћене `65. године када је била поплава, за одвод воде и да 
су се помоћу њих он и осуђени Михаел Јановић орјентисали на реци), где је 
стигао око 19.54 часова и где је чамац сакрио у трави.  
 
  За то време, осуђени Михаел Јановић је заузео погодно место за 
осматрање, са кога, како сам каже у разговору од 19:40:55 часова:“ Може да 
види од Бача, а и од Плавне, тако да нико не може да уђе у село, а да га не 
види“, а осуђени Горан Душенко се по постигнутом договору са осуђеним 
Асадолах Хабибзадом у 19:47:29 часова чуо са осуђеним Миланом Ђуричићем, 
како би проверио докле је стигао, јер је управо он са својим колегом, из 
Београда повезао лица која је требао да преузме осуђени Горан Душенко. 
 
  Чекајући на „седамнаестици“, окривљени Милош Бошкић је обавештавао 
осуђеног Михаела Јановиће о лицима која је приметио да пецају на реци, а 
Михаел Јановић њега о информацијама које је добио од других лица о полицији 
која је тражила мреже криволоваца, на хрватској страни, након чега су се 
договорили да окривљени Милош Бошкић искористи прилику и крене на другу 
страну када „Гега“ (из садржине порука се може закључити да се ради о рибару, 
који је на мреже ловио рибу) крене да извлачи мреже, а да лицима која буде 
превозио објасни да треба одмах да „полегну“. 
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  Осуђени Горан Душенко је у близину Бачког Новог Села, код обале реке 
Дунав стигао око 21:14 часова, о чему је обавестио осуђеног Михаела Јановића 
у разговору од 21:14:46 часова, након чега је паркирао кола и кренуо да 
спроведи преузета лица до места где је окривљени Милош Бошкић сакрио 
чамац у трави.  
 
  Пошто су осуђени Горан Душенко и окривљени Милош Бошкић 
сместили наведена лица у чамац, осуђени Михаел Јановић је у 21:19:18 часова, 
јавио окривљеном Горану Душенку да окривљени Милош Бошкић мора одмах 
да крене, а да осуђени Горан Душенко о томе обасти и „Малог или Кића“, који 
је окривљеног Милоша Бошкића чекао на другој обали, код „Франка“. Међутим, 
пред сам полазак, осуђени Михаел Јановић је видео „нека кола наспрам Нећка, 
горе скроз код викендица“, па је у 21:20:55 часова јавио осуђеном Горану 
Душенку да не крећу још, због чега је окривљени Милош Бошкић кренуо тек 
негде око 21.30 часова. Возећи чамац, окривљени Милош Бошкић је у 
телефонском разговору са осуђеним Михаелом Јановићем у 21:32:25 часова 
изразио забринутост, што му нешто „сија“ иза леђа, од салаша и да му изгледа 
као да то неко ради са батеријском лампом, говорећи да је то исто видео док је 
био на обали али да је тада било далеко, а да је ово сад близу, нашта му је 
осуђени Михаел Јановић у 21:39:43 часова рекао да је то одавно и да иде полако. 
 
   Како је у поруци коју је у 21:20:55 часова, осуђени Михаел Јановић 
послао осуђеном Горану Душенку, написао да окривљени Милош Бошкић не 
креће још, јер је видео нека кола „наспрам Нећка, горе скроз код викендица“, те 
да је увидом у мапе које је окривљени Милош Бошкић доставио на главном 
претресу суд утврдио да се на обали реке Дунав, у непосредној близини Бачког 
Новог Села, налази рибља чарда “Нећко“, суд је закључио да је место где се 
окривљени Милош Бошкић састао са осуђеним Гораном Душенком и од њега 
преузео наведена лица, а потом их сместио у чамац, налази у близини овог 
места, а не како је то у својој одбрани навео окривљени Милош Бошкић, у 
близини Младенова и Шаренградске аде, која места су више километара 
удаљена од наведеног места.  
 
  Из пресретнуте комуникације је даље утврђено да је окривљени Милош 
Бошкић на одредиште стигао око 21.45 часова и да је том приликом приметио да 
је „Мали или Кића“ пијан и да је са њим био и његов брат (кога ословљавају са 
„Малац“), који је био изнад обале и чувао стражу. На то место „Малац“ је дошао 
мотором, пошто није имао кола, а није хтео да иде пешке. Том приликом 
приметили су да је на тој обали било много полиције и због тога окривљени 
Милош Бошкић није смео дуго да се задржава, па је одлучио да лица која је 
возио не оставља на том месту. Уместо тога, у чамац је  ушао и „Мали или 
Кића“ и кренули су назад на аду, где је „Мали или Кића“ требао да „штекне“ та 
лица, па да ујутру дође са окривљеним Милошем Бошкићем и да их пребаце на 
обалу. Међутим, „Мали или Кића“ је почео да „негодује“ па је окривљени 
Милош Бошкић око 21.54 часова, њега и та лица, са аде, поново вратио на 
обалу, где их је оставио. Након тога „Малац“ је позвао „Малог или Кића“ пошто 
се уплашио и рекао му да треба да погасе телефоне и да беже, што су и урадили.  
 
  Такође суд је имао у виду да је осуђени Михаел Јановић окривљеном  
Милош Бошкић све време док је возио чамац давао инструкције  у телефонским 
разговорима у 21:48:10 часова, у 21:51:25 часова и у 21:54:01 часова, говорећи 
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му да се исто враћа као што је отишао, да иде полако ка Младенову, тачно код 
жице и на леру, јер „ови“ седе на води „тамо где смо пре делали“ (вероватно 
мисли тамо где су раније радили), да га не би чули, којом приликом је 
окривљени Милош Бошкић, поново изразио забринутост, овога пута јер је 
угледао брод који је ишао „одоздо“, ка њему. 
 
  За то време, осуђени Горан Душенко је по инструкцијама осуђеног 
Михаела Јановића које му је давао током разговора започетог у 22:01:50 часова, 
ишао ка обали реке Дунав, на место где је требао да се нађе са окривљени 
Милошем Бошкићем, који је по договору са осуђеним Михаелом Јановићем 
постигнутом у разговору у 22:10:02 часова, кренуо код „првих лађа“, да веже 
чамац и да се нађе са осуђеним Гораном Душенком, како би се договорили шта 
даље да раде.  
 
  Док се окривљени Милош Бошкић враћао чамце, неко га је позвао 
телефоном и рекао му да хелихоптер лети ка њему, због чега је морао да стане и 
да изађе на обалу, како окривљени Милош Бошкић у разговору са осуђеним 
Михаелом Јановићем у 22:24:17 часова каже: „тамо где …………има пчеле“. 
Том приликом чамац није успео добро да веже и оставио га је „на незгодном 
месту, јер около има 500 метара камења и равнине и на том месту није могао 
нигде да га сакрије, па су се он и осуђени Михаел Јановић уплашили да ће наићу 
„ови наши“ (окривљени Милош Бошкић је на главном претресу објаснио да су 
мислили на полицију) и да ће имати проблема, због чега су се у разговору у 
22:29:52 часова договорили да окривљени Милош Бошкић крене пешке и да се 
нађе са осуђеним Гораном Душенком, а да се касније, кад хелихоптер прође, 
врати и да спусти чамац. Док је ишао ка осуђеном Горану Душенку, хелихоптер 
је надлетао како место где је оставио чамац, тако и место где се он налазио, о 
чему је све време обавештавао осуђеног Михаела Јановића у разговорима у 
22:24:17 часова и у 22:29:52 часова, говорећи му:“Ево га, враћа се, само кружи 
туда. Десет пута се враћа, оде па се врати, оће да нас увати да одустанемо“, 
„Десети пут кружи, никад тако не лети, али не треба да се плашимо ни ми, а ни 
„Мали“ и „Везаћу чамац чим хелихоптер прође, јер не може летети дуже од 
пола сата“.  
 
  Из службене забиљешке Полицијске управе Вуковарско сријемске, 
Службе криминалистичке полиције, Одјела организованог криминала Винковци 
од 05.09.2017. године  о затеченим дражвљанима Авганистана, суд је утврдио да 
су на хрватској страни, негде око 22.30 часова полицијски службеници ПП 
Вуковар затекли девет илегалних миграната Авганистана на излазу из места 
Опатовац у смеру ка Сотину, на пољском путу, уз обалу реке Дунав. Западно 
око 1 км удаљености од затечених миграната на пољском путу, приликом 
прелета службеног хелихоптера, приметили су да се једна НН особа дала у бег и 
побегла у непознатом правцу. Даљим прегледом места са кога се та особа дала у 
бег, полицијски службеници ПП Вуковар су затекли црвени нерегистровани 
мопед и изгубљени новчаник у коме су се налазила документа која гласе на 
име……….., рођен ………. године, са пријављеним пребивалиштем у месту 
……., улица………, који по изјави полицијских службеника живи у месту ……, 
који је уједно и власник пронађеног мопеда. У обављеном разговору на 
енглеском језику, без службеног преводиоца, затечени мигранти су изјавили да 
су из места Шид, кроз шуму, за два сата дошли пешке, да никоме нису платили 
ништа и да нико није требао да их чека на територији Републике Хрватске. 
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Приликом разговора са њима приметили су да су мигранти били у чистој и сувој 
одећи и обући, па је за претпоставити да нису пешке прешли,  већ да су 
превежени уз помоћ чамца преко реке Дунав, уз чију обалу су и затечени.  
 
  Имајући у виду садржину наведене забиљешке, те како је из напред 
наведене комуникације утврђено да је око 21.54 часова окривљени Милош 
Бошкић на обали оставио „Малог или Кића“ и лица која је превозио, а да је са 
„Малим или Кићаом“ био и његов брат (кога ословљавају са „Малац“), који је 
био изнад обале и чувао стражу, а који је на то место дошао мотором, суд је  по 
извршеном увиду у мапе које је на главном претресу доставио окривљени 
Милош Бошкић, а узимајући у обзир раздаљину коју су мигранти Авганистана 
могли пешке, на непознатом терену, да пређу за нешто више од пола сата, 
закључио да се место на коме је окривљени Милош  Бошкић оставио „Малог 
или Кићу“ са страним држављаним, налази на обали реке Дунав, са хрватске 
стране, у правцу излаза из места Опатовац, ка месту Сотин, наспрам Опатовачке 
аде, а не на Шаренградској ади како је то окривљени Милош Бошкић у својој 
одбрани навео. 
 
  Суд  је из наведених доказа несумњиво утврдио да се наведеном приликом 
радило о држављанима Авганистана, а не о купачима, држављанима Републике 
Србије и да по налажењу суда, окривљени Милош Бошкић то није могао да не 
зна, имајући у виду чињеницу да је са тим лицима био у контакту, а да је из 
наведене забиљешке утврђено да су полицијски службеници Републике 
Хрватске по проналажењу држављана Авганистана са њима обавили 
неформалан разговор на енглеском језику, па се са великом сигурношћу може 
закључити да је разговор са њима обављен на овом језику баш из разлога што 
нису говорила  хрватски, а због сличности српског и хрватског језика, ни српски 
језик. Из напред наведених разлога суд није могао да прхвати одбрану 
окривљеног Милош Бошкић да је са лицима које је превозио овом приликом 
комуницирао на српском језику. 
 
  На крају, суд је из пресретнуте комуникације утврдио, да пошто се 
окривљени Милош Бошкић нашао са осуђеним Гораном Душенком, да је позвао 
осуђеног Михаела Јановића у 22:34:21 часова и рекао му да хелихоптер гледа 
тачно у њих и да стоји у месту, да може да му сними лице и да жели да му 
одврати пажњу, нашта му је осуђени Михаел Јановић рекао да им не може 
помоћи, након чега су кренули ниже, ка Младенову, код викендица, где има 
људи, јер су се налазили на незгодном месту, јер око њих није било никога, па 
су их могли видети и јавити полицији. Док су ишли ка Младенову, хелихоптер 
се упутио ка Вуковару, па су се  окривљени Милош Бошкић и осуђени Михаел 
Јановић у разговору у 22:40:58 часова у 22:50:32 часова и у 22:51:59 часова, 
договорили да пошто окривљени Милош Бошкић и окривљени Горан Душенко 
нису далеко одмакли (како каже Милош Бошкић дошли су до „тристре“) да се 
врате и да окривљени Милош Бошкић полако, уз обалу, спусти чамац до 
викендица где има и других чамаца, а да ујутру дођу по њега и да га отерају на 
друго место. 
 
  Такође, суд није поверовао ни наводима одбране окривљеног Милоша 
Бошкића, везане за став II тачку 2 оптужнице, да у овој радњи уопште није 
учествовао, већ да је наведеном приликом ишао да лови рибу на мрежу, из 
разлога што је одбрана оптуженог у овом делу у супротности са комуникацијом 
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(разговорима и СМС прукама) оствареном у периоду од 10.09.2017. године па 
до 13.09.2017. године, између осуђених Горана Душенка, Михаела Јановића, 
Асадаолах Хабибзаде, окривљеног Милоша Бошкића и лица по имену Шутало 
Крешимир, као и исказима осуђених Горана Душенка и Михаела Јановића, које 
су дали у својству окривљених, пред Тужилаштвом за организовани криминал.  
 
  Наиме, из наведене комуникације утврђено је да је осуђени Горан 
Душенко СМС порукама дана 10.09.2017. године, у 18:22:11 часова и у 22:19:59 
часова, обавестио осуђеног Михаекла Јановића да се чуо са „Авганом“ и да се 
договорио да му у 18.45 часова нешто пошаље, не прецизирајући шта, као и да 
му пошаље адресе на које то треба да се вози.  
 
  Након овога осуђени Михаел Јановић, путем СМС порука дана 
10.09.2017. године у 22:22:06 часова, у 22:22:46 часова, у 22:29:27 часова и СМС 
порука дана 11.09.2017. године у 08:59:49 часова и у 09:00:31 часова, обавестио  
је окривљеног Милоша Бошкића да треба да се нађу и то најпре дана 10.09.2017. 
године, у вечерњим часовима, нешто после 22.30 часова, а потом и дана 
11.09.2017. године, у јутарњим часовима, нешто после 09.00 часова, уз 
образложење да му хитно треба.  
 
  Пошто се видео са окривљеним Милошем Бошкићем, осуђени Михаел 
Јановић је дана 11.09.2017. године, у 11:04:49 часова, СМС поруком обавестио 
осуђеног Горана Душенка да ће неко бити тамо све време и да ће се доле 
завршити, али да се брине за горе, да би потом у 13:37:22 часова осуђени 
Михаел Јановић позвао Шутало Крешимира и обавестио га да је спремљено 
нешто за седам и петнаест, пола осам, да ће бити за „два“ (по оцени суда 
очигледно мисли на два аутомобила) и да ће имати посла и за њега и за његовог 
кума,  нашта му је наведено лице одговарило да ће пренети и да нема проблема. 
 
  У међувремену је осуђени Горан Душенко у 12:32:21 часова ступио у 
контакт са осуђеним Асадолах Хабибзадом како би проверио да ли је осуђени 
Асадолах Хабибзада рекао да треба да се крене у пола 4 и да види како ће са 
лицима која возе ступити у контакт. У вези тога му је осуђени Асадолах 
Хабибзада у 12:54:29 часова послао СМС поруку у којој је написао број  
телефона 0615720135. 
 
  У разговорима обављеним дана 11.09.2017. године у 16:08:44 часова и у 
16:35:33 часова, окривљени Милош Бошкић обавестио је осуђеног Михаела 
Јановића да ће „овај“ кренути и да се јавио њему јер није могао да добије 
осуђеног Михаела Јановића (овај други део утврђен је преслушавањем дела 
означеног са „неразумњиво“ у транскрипту), на шта му је осуђени Михаел 
Јановић рекао да чека „овог коња“ да проба „оно“ да намонтира и да му је све 
тамо спремио и да он треба само да понесе мреже. Окривљени Милош Бошкић 
је потом рекао осуђеном Михаелу Јановићу да не може да нађе мрежу, јер „овај“ 
све крије по шуми и да види да му он убаци неку, а затим га је и питао где стоји 
„он“ на реци (очигледно мислећи на лице које је као и у првој радњи 
окривљеног Милоша Бошкића требало да сачека на хрватској обали реке Дунав 
и преузме лица која превози). Осуђени Михаел Јановић му је на то одговорио:“ 
Тамо десно где смо пре једном радили кад је иашао по Вулета (надимак 
осуђеног Вучка Маричића), мало иза ,одмах испод места где се налазе клупа и 
сто“, говорећи му и да чамац није везао ланцем, јер кад се одвезује и веже лупа, 



 48  

већ штриком, да је упалио из другог, да треба на старт сауг да извуче и прво да 
проба једном без сауга, да не вуче пуно јер ће исчупати и да нема потребе да 
вуче јер „пали ко метак“ и да је пробао пет пута. На питање окривљеног 
Милоша Бошкића, када да крене, осуђени Михаел Јановић му је одговарио да је 
боље да оде што раније и да крене чим се „они“ разиђу и да пази да га не виде 
(очигледно су, а имајући у виду одбрану окривљеног Милоша Бошкића, 
мислили на рибаре, који су се у том периоду налазили на том делу реке). Том 
приликом му је рекао и да има око четри литре горива, да му је то мало и да ће 
Драган (према наводима окривљеног Милоша Бошкића тако су звали 
окривљеног Горана Душенка) донети пет литара и уље за мешавину, па да и то 
понесе, те да ће сад Драган доћи да га покупи код Гегине куће и да ће му то 
донети и избацити код бабине куће. 
 
  Наводи о превозу лица у Републику Хрватску, потврђени су и у 
телефонском разговору од 13.09.2017. године, у 12:13:47 часова, када је осуђени 
Асасадолах Хабибзада обавестио осуђеног Горана Душенка да је кренуо да узме 
паре како би му платио за обављен превоз „робе“. 
 
  Суд није поверовао ни наводима одбране окривљеног Милоша Бошкића 
везане за став II тачку 3 оптужнице, да је дана 18.09.2017. године био на 
Дунаву, али на чарди и да није превозио никакве људе, истичући да је тог дана 
замолио осуђеног Михаела Јановића да му позајми кола, пошто му је мајка 
касно долазила са посла, а морао је сестри да однесе храну у Нови Сад, где је 
студирала. У међувремену му се јавио осуђени Горан Душенко, кога је први пут 
видео кад је требао да вози његове познанике на Шаренградску аду и рекао му 
да сврати на кафу, да се упознају, што је у повратку из Новог Сада, а на 
инсистирање осуђеног Михаела Јановића и учинио. Том приликом су сели на 
бензиску пумпу која се налази на Ветернику и тада му је осуђени Горан 
Душенко рекао да се зове Драган, да се бави пољопривредом и свињама исто 
као и он, као и да је ту трбало да  преузме семенски кукуруз. Суд није прихватио 
овакву одбрану окривљеног Милоша Бошкића, јер је иста у супротности са 
комуникацијом (разговорима и СМС прукама) оствареном у периоду од 
18.09.2017. године па до 19.09.2017. године, између осуђених Горана Душенка и 
Михаела Јановића, окривљеног Милоша Бошкића и лица Горана Ивића, НН 
Поломљеног и НН Игора, као и исказима осуђених Горана Душенка и Михаела 
Јановића, које су дали у својству окривљених, пред Тужилаштвом за 
организовани криминал.  
 
  Из садржине наведене комуникације, суд је утврдио да се окривљени 
Милош Бошкић дана 18.09.2017. године,  у 10:46:47 часова налазио у Новом 
Саду, да је планирао да крене за Бачко Ново Селу и да се чуо са осуђеним 
Гораном Душенком, који га је у току тог разговора питао:“ Је ли се дела 
вечерас?“ (очигледно мислећи ради ли се вечерас), на шта му је окривљени 
Милош Бошкић одговарио:“ По свему судећи, требало би“, након чега му је 
осуђени Горан Душенко рекао:“ Само да утаначимо још које време, шта и како, 
да одемо то да покупимо.“  
 
  Истог дана, у 11:24:06 часова, осуђени Михаел Јановић позвао је НН 
Поломљеног и јавио му да „роба“ треба да буду у Новом Саду најкасније до 
четири сата, јер ће до тада доћи његови да је преузму, у вези чега ће му дати 
број другара са којим су „онда“ седели, да се са договоре „где, шта, како“, у вези 
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чега му је НН Поломљени рекао да ће и он кренути за Нови Сад, након чега је 
осуђени Михаел Јановић у 11:26:06 часова послао поруку осуђеном Горану 
Душенку да ће и Поломљени кренути за Нови Сад и да треба да га зовне како би 
се договорили где да се нађу. 
 
   Пошто се вратио у Бачко Ново Село, осуђени Милош Бошкић позвао је 
осуђеног Горана Душенка у 13:39:00 часова и обавестио га да је стигао кући и 
да је доступан, нашта му је осуђени Горан Душенко рекао да чека позив, да види 
шта ће и како да раде и да ће му се након тога јавити, да се организују. Осуђени 
Горан Душенко, позвао га је у 13:56:54 часова и рекао му да ће око петнаест до 
три кренути од куће, јер је ће у четири сата „роба“ бити на излазу из Новог Сада 
према Ветернику. У наведеном разговору, осуђени Горан Душенко му је рекао и 
да узме кола испред куће, да су му кључеви у колима и да има довољно горива и 
да се нађу на излазу из Новог Сада, где ће се договорити :“.... ђе, шта и како да 
покупе и гас....“, као и да је план да он (осуђени Горан Душенко) и „Вуле“ 
(Вукашин Маричић) покупе „робу“, а да је његов (окривљеног Милоша 
Бошкића) задатак да вози испред њих. Међутим, у разговору обављеном у 
15:44:33 часова, осуђени Горан Душенко је обавестио окривљеног Милоша 
Бошкић да су „ови“ тек кренули из Београда, па су се договорили да се нађу 
негде на Ветернику, да попију кафу. 
 
  Након овога, осуђени Горан Душенко позвао је окривљеног Милоша 
Бошкића у 17:27:07 часова и најпре га питао:“ Јел ти остављаш кола па идеш до 
њега, чиме, мотором, шта, како, како то иде?“, а потом:“ Знаш све што треба да 
радиш, а ако нешто није јасно ти се чуј са њиме“, нашта му је окривљени 
Милош Бошкић одговорио:“Добро, видио сам поруку, све ми јасно, седам у овај 
курац (по налажењу суда очигледно мисли на чамац) и идем тамо, ништа друго, 
он ме чека тамо (као и у претходним радњама очигледно мисли на лице које је 
требало да га сачека на хрватској обали реке Дунав и да од њега преузме лица 
која превози), идемо куд смо рекли.“ 
 
  Из комуникације обављене дана 18.09.2017. године, у 19:47:32 часова, 
између Горана Ивића и осуђеног Михаела Јановића и комуникације обављене 
дана 18.09.2017. године, у 20:11:15 часова, између осуђеног Михаела Јановића и 
осуђеног Горана Душенка, утврђено је да је НН Игор (осуђени Горан Душенко 
је у својој одбрани изјавио да је на хрватској страни стране држављане углавном 
преузимало лице по имену Игор Рац) кренуо да види „место“ и да је том 
приликом уочио човека како пеца. Пришао му је и покушао некако да му 
објасни да се склони. Док је НН Игор разговарао са њим, осуђени Михаел 
Јановић је више пута покушао да га позове на телефон, али му се он није јављао 
јер није могао да причао док је разговарао са тим лицем, због чега је и угасио 
телефон. Пошто осуђени Михаел Јановић није успео да добије НН Игора, у 
више наврата покушао је да добије возаче, .............и лице које је са њим било, 
али у томе није успео, јер им је Игор рекао да се не јављају на телефоне. После 
неких сат времена, …………..је позвао осуђеног Михаела Јановића и рекао му 
да је сад најгоре време да се ради и да би ваљало да то оставе за сутра, нашта им 
је осуђени Михаел Јановић рекао да од тога нема ништа, да је он немоћан и да 
га ништа више не интересује, а да је све на њима и на НН Игору и да се сналазе.  
 
  О свему наведеном, осуђени Михаел Јановић, обавестио је осуђеног 
Горана Душенка, истог дана, у 20:11:15 часова, стим што је у међувремену, у 
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19:51:07 часова, НН Игор позвао осуђеног Михаела Јановића и рекао му да могу 
да крену, а осуђени Михаел Јановић њему да јави возачима да стижу и да чекају.  
 
  Наредног дана (19.09.2017. године), у 15:37:22 часова, осуђени Михаел 
Јановић позвао је окривљеног Милоша Бошкића и том приликом су разговарали 
о томе како су „Горана“ и „Крешу“ ухапсили, а да је „Жути“, који је вози 
испред, побегао и да су у погледу свега од почетка имали лош предосећај.  
 
  Везано за став II тачку 4 оптужнице, суд није прихватио одбрану 
окривљеног Милоша Бошкића, у делу у коме је навео да наведеном приликом 
није превезао кинеске држављане преко реке Дунав на територију Републике 
Хрватске, већ да је осуђеном Михаелу Јановићу довозио чамац од „чарде“  до 
„сече“, након чега је осуђени Михаел Јановић та лица преко реке Дунав 
превезао на територију Републике Хрватске, из разлога што је одбрана 
окривљеног Милоша Бошкића у овом делу у супротности са комуникацијом 
(разговорима и СМС прукама) оствареном у периоду од 21.10.2017. године па 
до 23.10.2017. године, између осуђених Горана Душенка, Михаела Јановића и 
окривљеног Милоша Бошкића, као и исказима осуђених Горана Душенка и 
Михаела Јановића, које су дали у својству окривљених, пред Тужилаштвом за 
организовани криминал.  
  
 Наиме, из наведене комуникације је утврђено да је у разговору 
обављеном дана 21.10.2017. године, у 16:53:33 часова, осуђени Михаел Јановић 
обавестио окривљеног Милоша Бошкића да је оно за сутра померено, да је он 
мислио да ће ујутру, али да ће у ствари „сутра увече, а прекосутра ујтру“, зато 
што Драган тек треба да дође, као и да су завршили ауте и све остало (из 
досадашње комуникације, а и одбране окривљеног Милоша Бошкића, евидентно 
је да су осуђени Михаел Јановић и окривљени Милош Бошкић, осуђеног Горана 
Душенка ословљавали са Драган), након чега је осуђени Михаел Јановић позвао 
окривљеног Милоша Бошкића дана 23.10.2017. године у 03:31:12 часова и рекао 
му да кад дође, упали и „пичи“ и да не би било лоше да понесе макар колац, а 
ако нема да узме из других чамаца, да никако не иде без ичега и да иде полако 
уз воду и да не жури јер има још времена. 
 
  Нешто касније, истог дана, у периоду од 06:39:14 часова до 06:41:10 
часова, осуђени Михаел Јановић и окривљени Милош Бошкић разменили су 
више порука, којом приликом је осуђени Михаел Јановић питао окривљеног 
Милоша Бошкића:“ Је ли можеш по мене peugeotom, идем пешке?“, нашта му је 
окривљени Милош Бошкић одговарио:“ Ево пуштам се, па ћу доћи“, да би му на 
то осуђени Михаел Јановић одговорио:“ Ок, иди док није скроз свануло, ма 
нема бре кера, ја бентом идем.“  
 
  Дана 23.10.2017. године, у периоду од 14:54:58 часова до 15:18:55 часова, 
осуђени Михаел Јановић и окривљени Милош Бошкић разменили су више 
порука,  из чије садржине је утврђено да је окривљени Милош Бошкић питао 
осуђеног Михаела Јановића да ли је Драган добро, нашта му је он одговорио да 
је све у реду и да се нада да ће брзо назад. Након тога, окривљени Милош 
Бошкић му је рекао да је Драган таличан и да га треба слати стално на пут, са 
чиме се сложио и  осуђени Михаел Јановић, додајући  да треба слати и Микија. 
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  Истог дана у 20:02:08 часова осуђени Горан Душенко послао је СМС 
поруку окривљеном Милошу Бошкићу:“ Што си каснио јутрос?“, нашта му је он 
одговорио у СМС поруци у 20:03:56 часова:“Ко треба рецизно а“, (вероватно 
мислећи:“што треба прецизно, а?“). 
 
 Надаље, суд није прихватио ни наводе одбране окривљеног Милоша 
Бошкића, везане за став II тачку 5 оптужнице, да наведеном приликом није 
превозио лица преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, већ да је 
осуђеном Михаелу Јановићу довозио чамац од „чарде“  до „сече“, након чега их 
је осуђени Михаел Јановић преко реке Дунав превезао на територију Републике 
Хрватске, из разлога што је одбрана окривљеног Милоша Бошкића у овом делу 
у супротности са комуникацијом (разговорима и СМС прукама) оствареном у 
периоду од 25.10.2017. године па до 28.10.2017. године, између осуђених Горана 
Душенка, Михаела Јановића, Асадолах Хабибзаде и окривљеног Милоша 
Бошкића, акту МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 од 18.12.2017. године 
о достављању информације хрватске полиције МУП  Р. Хрватска, Равнатељство 
полиције, УКП, Полицијски национални уред за сузбијање корупције и 
организираног криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-17 од 13.12.2017. године 
- за ОО „Палмира“, као и исказима осуђених Горана Душенка и Михаела 
Јановића, које су дали у својству окривљених, пред Тужилаштвом за 
организовани криминал.  
 
  Из наведене комуникације утврђено је да је дана 25.10.2017. године, у 
15:08:20 часова, осуђени Горан Душенко позвао окривљеног Милоша Бошкића 
и рекао му да је мислио да се сутра вече ради, да се организује мало, да оде на 
Дунав, да види шта се дешава, да ради нешто корисно, да не блеји само и да не 
зановета, након чега га је позвао и дана 26.10.2017. године, у 13:10:30 часова и 
рекао му:„Немој ујутру да ми касниш или ћеш вратити све шта треба“, нашта му 
је окривљени Милош Бошкић река:“Сине то је неспарозум“, а осуђени Горан 
Душенко њему:“Важи сине, речено ти је све шта и како, имаш шефа, консултуј 
се са њиме, да не добијеш отказ“. 
 
  Из комуникације обављене дана 26.10.2017.г одине, у 15:23:41 часова, 
између осуђеног Михаела Јановића и осуђеног Горана Душенка, утврђено је да 
су осуђени Горан Душенко и осуђени Михаел Јановић причали о окривљеном 
Милошу Бошкићи и да је осуђени Горан Душенко у једном тренутку 
рекао:“Дођеш еј упалиш, одеш, ти оћеш паре, мајсторе оћу цео дан да си тамо, 
зашта ја тебе плаћам, за десет минута да узмеш толике паре. Ја сам њему данас 
реко, земо немој ујутру да се чекамо, немој да се чекамо и немој да размишљаш 
ти кад, шта, како и немој да размишљаш у пола седам, не треба у пола седам, у 
шест мора да си тамо, па размисли колко ти треба, а ти имаш цену ко да си 
доктор јеботе, за 15 минута, 400 евра, није то мало јебига. Наћу ја специјалца 
неког, само научи да га возиш, отиће за 100 евра, а не 400, пљуни ме у уста ако 
не би Вуле одвезо њих за дупло мање пара, пљуни ме уста.“ 
 

 Дана 26.10.2017. године, у периоду од  22:36:06 часова до 22:36:28 
часова, осуђени Михаел Јановић послао је више СМС порука окривљеном 
Милошу Бошкићу следеће садржине:“Рибари ће раније ујутру, да знаш нема 
кише. Гледај само да те виде Галићи, не морају други. Макар код рунде се 
склони, па настави касније, значи у 10 до оно време мораш бити тамо, код мене 
мсм“, (на главном претресу окривљени Милош Бошкић је објаснио да су Галићи 
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рибари, а да је рунда простор на Дунаву од око 2 километра где се рибари 
пуштају, а који се налази од ресторана и хотела у Бачком Новом Селу до места 
где га је чекао осуђени Михаел Јановић), у вези чега му је окривљени Милош 
Бошкић одговорио:“Ок и ја ћу раније“. 

 
  Наредног дана (27.10.2017. године) у 04:14:35 часова, окривљени Милош 
Бошкић је послао осуђеном Михаелу Јановићу поруку следеће садржине:“ 
Стигао сам, упалио, нема још никога“, нашта му је осуђени Михаел Јановић у 
04:16:39 часова рекао:“Ок, боље одмакни до рунде, јер кад кренеш кад дођу, 
бунићеш их,  мислиће да је неко на рунду отишао, ја се смрзо.“ Потом је у 
04:35:23 часова, окривљени Милош Бошкић послао осуђеном Михаелу Јановићу 
поруку:“ Прешо рунду и чекам“, а осуђени Михаел Јановић њему у 04:42:15 
часова:“ Ок боље тако, значи у оно време мораш бити код иг, па искомбинуј не 
смемо каснити, вода дошла 15 центи“. (осуђени Горан Душенко је у својој 
одбрани изјавио да је на хрватској страни стране држављане углавном 
преузимало лице по имену Игор Рац, па се може закључити да је скраћеница иг, 
коју иначе често користе и у наредној комуникацији,  ознака коју употребљавају 
када мисле на ово лице). На то му је окривљени Милош Бошкић одговорио у 
04:43:18 часова :“ И мени се учинило, ићу онда уз обалу“. У наредном периоду и 
то од 05:25:20 часова до 06:00:53 часова, осуђени Михаел Јановић послао је 
окривљеном Милошу Бошкићу више порука, следеће садржине:“ Не иди вамо 
док ти не јавим, ови мајмуни се не јављају, спавају изгледа. Побићу их кунем ти 
се. Иди кући, не вреди чекати, иди на леру.“, нашта му је окривљени Милош 
Бошкић у 06:01:30 часова одговорио:“Ок, јебем их у главу.“ Када је окривљени 
Милош Бошкић кренуо да се враћа кући, осуђени Михаел Јановић му је у 
периоду од 06:06:13 часова до 06:23:46 часова, послао више порука, следеће 
садржине:“Чекај. Врати се назад, сад се овај јавио. Врати се. Па човече јави се, 
одби позив, одговори, било шта, јебо те тел, као игор и ћоки си.“ 
 
  Пошто је стигао кући, окривљени Милош Бошкић је у 06:24:41 часова, 
позвао осуђеног Михаела Јановића, који је почео да му пребацује што се не 
јавља на телефон и не одговара на поруке, говорћи му да су га и он и осуђени 
Горан Душенко више пута звали и послали му више порука, у вези чега му је 
окривљени Милош Бошкић рекао да је возио мотор и да није чуо, а да од Дунава 
до куће има десет минута и да нема потребе за толико да гледа у телефон. У 
наставку разговора, на питање окривљеног Милоша Бошкића:“ А шта је?“, 
осуђени Михаел Јановић одговара: “Па ништа,  ено чекају ба.“. Потом га 
окривљени Милош Бошкић пита:“Шта, сад да се вратим?“, нашта му осуђени 
Михаел Јановић говори:“ Посло ти поруке, сто порука ти посло врати се одма, 
врати се одма, пола сата те значи. Истог момента кад сам ти реко иди, после 
минут те зовем, ти више се не јављаш никако. Па ајде, ајде.“. Након овога 
окривљени Милош Бошкић поново га  је питао:“Враћам се?“, нашта му осуђени 
Михаел Јановић одговара:“Па ја, пун гас, ја ти посло враћај се, пун гас јеботе.“, 
а окривљени Милош Бошкић њему:“Ај.“ 
 
  Нешто касније, истог дана, у разговору од 07:18:03 часова, окривљени 
Милош Бошкић рекао је осуђеном Михаелу Јановићу:“Ма две јакне сам видео 
на обали?“ На питање суђеног Михаела Јановића:“На којој обали, код њих?“, 
окривљени Милош Бошкић је одговорио:“Па на оној тамо. Да“. Потом му је 
осуђени Михаел Јановић рекао:“Ма што су оставили јебем им мајку, а 
окривљени Милош Бошкић њему:“ Не знам на обали сам видео јакне углавном, 
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то се сећам се ја, ја показиво прстом, они одмахују, машу руком.“, након чега му 
је осуђени Михаел Јановић објаснио:“Човече ја оставио намерно, они схватили, 
специјалци мислили идем и ја па понели. И сад ко год дође и кад види то, јој, да  
може Игор назвати тату, сад морам ићи са њим да се спустим па да склоним те 
две јакне, то ти је.“ 
 
  Дана 27.10.2017. године, у периоду од 12:50:26 часова, па до у 12:59:48 
часова, осуђени Михаел Јановић послао је више порука окривљеном Милошу 
Бошкићу  којима га обавештава да је Ћоки „натоварио“ 5, а Игор 4, да су Ћокија 
снимили на рампи, да су га пратили и да је „пао“, а да се и Драган уплашио и 
побацао телефоне и да је по њему Игор професионалац за све њих, након чега су 
у периоду од 18:14:56 часова до 19:08:59 часова, разменили више порука из чије 
садржине је утврђено да је осуђени Михаел Јановић обавестио осуђеног 
Милоша Бошкића да су Ћокија одмах пустили и да му ту нешто смрди, након 
чега су почели да  расправљају о томе да ли је „наместио неког од њих“ и шта ће 
даље да раде, којом приликом је окривљени Милош Бошкић између осталог 
послао:“Сјебаће нам место сад. Он не може више лагати да су га устопирали, 
кад је кажњаван ради тог. Он покушава да намести неког од нас, јебем ли му 
маму, да му јебем, добро се Драган онда извуко. Немогуће да су га пустили 
одмах. Ја ба, није то забавиште, изгалами се васпитачица на тебе што опет и 
пусте те. Довољно сад да каже где је узимао, куш горе. Уваљује и Иг у говна. 
Треба га само кутаристи, не јављати више и фертик. Треба се мало пратити, 
мува ли се милиција туда и Иг да види тамо око куће код њега. Ахам полако 
видеће се то ако је друкно шта.“ 
 
  Из акта МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 од 18.12.2017. године 
о достављању информације хрватске полиције МУП  Р. Хрватска, Равнатељство 
полиције, УКП, Полицијски национални уред за сузбијање корупције и 
организираног криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-17 од 13.12.2017. године 
- за ОО „Палмира“, утврђено је да је дана 27.10.2017. године, у 07.50 часова, код 
наплатне постаје Жупања, излаз на аутоцесту А-3, од стране полицијских 
службеника ПП Жупања заустављен и контролисан аутомобил марке „Dacia“ 
тип „Logan“, регистарских ознака ОС 1010-БЦ, којим је управљао Далибор 
Крајачић (са надимком Ћоки) и том приликом је утврђено да се у аутомобилу 
накази укупно 6 страних државаљана и то 
................................................................држављанин Ирана,................................... 
Због сумње да је извршено кривично дело противзаконито улажење, кретање и 
боравак у РХ, другој држави чланици Европске уније или потписници 
Шенгенског споразума из члана 326 КЗ, исти су доведени у ПП Жупања, где је 
Далибор Крајачић у 09.45 часова лишен слободе, због постојања основа сумње 
да је извршио наведено дело. Истог дана, око 11.15 часова, у месту Чаковец на 
паркинг простору трговине „Конзум“ у Загребачкој лици, затечени су од стране 
полицајских службеника ПУ Међумурје четири држављанина Кине и то  
........................................................, које је према расположивим подацима, од 
места Сотин до наведеног места, довезао………..  
 
  Суд није прихватио ни наводе одбране окривљеног Милоша Бошкића 
везане за став II тачку 6 оптужнице, да наведеном приликом није возио 
чамац преко реке Дунав на територију Републике Хрватске, већ да је осуђеном 
Михаелу Јановићу довозио чамац од „чарде“  до „сече“, након чега је осуђени 
Михаел Јановић лица која је довозио осуђени Горан Душенко, преко реке Дунав 
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превезао на територију Републике Хрватске, из разлога што је одбрана 
окривљеног Милоша Бошкића у овом делу у супротности са комуникацијом 
(разговорима и СМС прукама) оствареном у периоду од 05.11.2017. године па 
до 08.11.2017. године, између осуђених Горана Душенка, Михаела Јановића и 
окривљеног Милоша Бошкића, акту МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 
од 18.12.2017. године о достављању информације хрватске полиције МУП  Р. 
Хрватска, Равнатељство полиције, УКП, Полицијски национални уред за 
сузбијање корупције и организираног криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-
17 од 13.12.2017. године - за ОО „Палмира“, као и исказима осуђених Горана 
Душенка и Михаела Јановића, које су дали у својству окривљених, пред 
Тужилаштвом за организовани криминал.  
 
  Из наведене комуникације утврђено је да је дана 05.11.2017. године, у 
16:46:57 часова, осуђени Горан Душенко позвао окривљеног Милоша Бошкића 
и рекао му:“Ајде ако си докон сутра отиди мало тамо на воду, види каква је 
ситуација вамо тамо, јер ће сутра доћ риба на време, шта и како и ја ћу ићи 
спават тамо преко да се не закасни, не дај боже, ти обиђи мало види, шта и како, 
тамо организуј, види шта и како. На питање окривљеног Милоша Бошкића:“ 
Позиција, старо место?“, осуђени Горан Душенко му је одговорио:“ Па 
вероватно, ја ћу оставити мој, ја ћу ићи оним његовим преко, зато што морам 
остат преко. Видићу да са њиме, да остане роба преко ноћи, да се не баца негде 
у пичку материну, да не иде преко ноћи, па целу ноћ, да га зима опали. Него 
ујутру, биће увече да дође. Мислим да ћемо тако организоват, ал сад ћу видит, 
да се још консултујем са њиме, да авто буде тамо на твојој њиви, уствари зна он 
где ћете, шта ћете и да буде целу ноћ, разумеш и ујутру само узет, однет, 
вратиш ауто, однесеш около и ћао. Јер је најбоље тако, ујутру, лупам, разумеш... 
четири пола пет ставит и, а не ујутру да дође, па врти, не дај колима, вамо тамо, 
боље је тако ја мислим. Малте не, сад ћу све договорити с њиме шта и како. Али 
молим те отиђи тамо, види каква је ситуација, шта, како и то. На то му је 
окривљени Милош Бошкић рекао:“ Па добро, па нећу ваљда пустит, то је моје, 
то ако зајебем, то сам ја зајебо сам себе, а осуђени Горан Душенко 
њему:“Ништа, види шта и како и отиди мало преконтролиши и ако бог да ове 
недеље ћемо мало узети пара.“ 
 
  Наредног дана (06.11.2017. године), у периоду од 17:11:22 часова, до 
17:13:07 часова, окривљени Милош Бошкић и осуђени Михаел Јановић, 
разменили су више порука, из чије садржине је суд утврдио да је осуђени 
Михаел Јановић посало окривљеном Милошу Бошкићу:“ Требали би однет и 
упалити, припремити док нема никог, нецк је отишао,“ нашта га је окривљени 
Милош Бокић питао: „Кад си мислио?“, а осуђени Михаел Јановић њега:“ Ош 
ома, кад можеш ти?. Ја би сад.“ Потом му окривљени Милош Бошкић 
говори:“Опро сам косу, ал може ома, ставићу капу“, а осуђени Михаел Јановић 
њему:“Ај ја сам спремио све, чекам“. 
  
   Осуђени Горан Душенко је дана 06.11.2017. године, у 23:26:01 часова, 
послао осуђеном Михаелу Јановићу поруку:“ Рођаче у 5:45 те чека Дуги, ево 
причамо, све је ОК“, након чега је осуђени Михаел Јановић дана 07.11.2017. 
године, у 03:08:11 часова, посло поруку окривљеном Милошу Бошкићу:“ У 15 
до 6 мораш бити код Дугачког“, нашта му је окривљени Милош Бошкић у 
03:08:44 часова одговорио:“ Окк.“ 
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  Из акта МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 од 18.12.2017. године 
о достављању информације хрватске полиције МУП  Р. Хрватска, Равнатељство 
полиције, УКП, Полицијски национални уред за сузбијање корупције и 
организираног криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-17 од 13.12.2017. године 
- за ОО „Палмира“ (стр. 163-179), утврђено је да је надимак…………………., 
Држављанина Републике Хрватске, са пребивалиштем у месту………………….. 
 
  Потом су дана дана 07.11.2017. године у периоду од 04:23:43 часова па до 
05:32:06 часова, осуђени Михаел Јановић и окривљени Милош Бошкић 
разменили више порука и то тако што је осуђени Михаел Јановић најпре питао 
окривљеног Милоша Бошкића:“Како је ту, има ли пецароша, јесу кренули 
мурцифони“, у вези чега му је окривљени Милош Бошкић одговорио:“Нема, ал 
има само брод на рунди.“ Окривљени Милош Бошкић је након тога питао 
осуђеног Михаела Јановића:“ Кад они устају“, нашта му је осуђени Михаел 
Јановић написао: Ок, устали су они већ, а ја сам овде одавно“, након чега му је 
написао и:“ У пола 6 крени на леру ка мени“. Потом је окривљени Милош 
Бошкић питао осуђеног Михаела Јановића:“ Јесу сишли доле?“, а затим и:“ Дал 
знак сија дал они?“, нашта му је осуђени Михаел Јановић прво одговорио:“ Јбг 
ја се вратио код ови сад, ако немош оценит јел знак или они јбг“, а затим и :“ 
Јесте, доле је, у 5:45 каже да натоваримо и цимнемо га и пичи.“ Милош Бошкић, 
у вези претходне конверзације објашњава осуђеном Михаелу Јановићу:“Имам ја 
далекозор нег реко можда си се чуо, бело сија на месту благо, као тел“, а на то 
му осуђени Михаел Јановић говори:“ Он је онда, нема шта друго, доле је“, а 
потом:“ Ок, полако само, чекам те.“ 
 
  Истог дана, у 06:13:39 часова, осуђени Михаел Јановић је послао поруку 
окривљеном Милошу Бошкићу:“Немој лећ, да дођеш по мене.“, након чега је 
осуђени Михаел Јановић, најпре у 06:22:07 часова позвао окривљеног Милоша 
Бошкића на телефоном, којом приликом му је окривљени Милош Бошкић 
рекао:“ У ромингу сам, пожури, дошо сам кући, у ромингу сам, а осуђени 
Михаел Јанови њему:“Аха, што у ромингу, јебем те. Ништа, ево ја сам тамо 
горе, за десет минута, ајд“, а окривљени Милош Бошкић њему:“Ајд, ето ме, 
сједнем у твоја кола, ето ме , ајд.“, а након тога поново у 06:28:03 часова, којом 
приликом му је рекао:“Ево ја сам овде код трупаца, Ђе си ти?, нашта му 
окривљени Милош Бошкић говори: Аха, ајд излази напоље.“ Потом га је 
осуђени Михаел Јановић пита:“Нема никога, нема?“, а окривљени Милош 
Бошкић му је одговарио:“Нема, ајд брзо док није...“. 
 
 Из комуникације обављене путем СМС порука дана 07.11.2017. године, у 
периоду од 06:59:00 часова па до 07:17:34 часова, између окривљеног Милоша 
Бошкића и осуђеног Михаела Јановића, утврђено је да је осуђени Михаел 
Јановић обавестио окривљеног Милоша Бошкића да је „Иг“ приметио 
аутомобил Голф 4, да је негде сакрио „робу“, да их Драган због тога није 
утоварио и да још нису  кренули, нашта му је окривљени Милош Бошкић 
одговорио:„Ахам, ма добро, полако ја мислио звизнули, пусти ти овај полако 
лагано, одрадиће иг“.  
 
  Потом је у 07:20:34 часова, осуђени Михаел Јановић позвао окривљеног 
Милоша Бошкића и рекао му:“Ма није он ни утоварио, разумеш, него када се он 
попео горе, а ја вичем тако, виче матори као шпијунира горе ово оно, међутим 
није матори био горе и он се попео горе, каже кад у улици види, сконта Голфа 
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четворку од његовог аута педесет метара,  а то је голф од ових мајмуна и шта се 
деси, овај дође комби и узме ту двојицу, смену разумеш, преузме ту двојицу, а 
друга двојица остану у голфу, а ови чуче,  а сад дан већ и све горе и горе, као он 
мисли да их нису још нашли, а види мурију кроз прозор, прати их мурија, немам 
појма ништа. Овај на гробљу па јавиће се шта како. Ништа, спавај, чућемо се 
буде ли....“, а након тога и у 07:42:12 часова, којом приликом му је рекао:“Е, 
изгледа да ће бити како треба то. Знаш шта је поента, он њих гледа кроз прозор, 
каже. Ма реко они су видили кола, нису била ту, разумеш. Е то је оно што ја 
кажем, не ваља кад он дође ни пуно раније и кад кола, најбоље кад би мого, 
знаш, цап, цап и оде, јер они су пролазили у два, три сата туда, видили су нема 
кола, разумеш, већ у пола пет он ту паркиро кола и они кад су видили неће да се 
склоне одатле, међутим сад су каже отишли, али је био онај Сеат направио као 
један круг. Ја му реко нек седне он у кола фино и нек оде одатле, разумеш, они 
чим виде да он крене колима они сумњају знаш да он нешто у кући ту крије. 
Нек седне фино у кола и нек оде, још намерно нек изнесе као неки столић, неки 
нек убаци као у гепек ово оно и нек иде брате мили. И тако, ништа, чућемо се 
још, ајд“.  

 
Из акта МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 од 18.12.2017. године 

о достављању информације хрватске полиције МУП  Р. Хрватска, Равнатељство 
полиције, УКП, Полицијски национални уред за сузбијање корупције и 
организираног криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-17 од 13.12.2017. године 
- за ОО „Палмира“, утврђено је дана 07.11.2017. године, око 16.40 часова од 
стране полицијских службеника ПП Вуковар, на излазу из места Сотин, 
затечено укупно 6 страних држављана и то 4 одрасле особе и двоје деце, којом 
приликом је утврђено да се ради о ..................................................... и две НН 
мушке особе. Према расположивим подацима наведена лица су из Републике 
Србије чамцем превежена преко реке Дунав у Републику Хрватску и исте је 
преузео Игор Рац, али како је у близини његовог возила којим је требао да их 
превезе у унутрашњост Републике Хрватске, наишла патрола ПП Вуковар, он 
их је оставио у непосредној близини реке Дунав.  

 
 У вези радњи описаних у ставу II тачкама од 1 до 6 оптужнице, осуђени 
Горан Душенко и Михаел Јановић, су приликом саслушања у својству 
окривљених, пред Тужилаштвом за организовани криминал изјавили да је 
окривљени Милош Бошкић, наведеним приликама, из Републике Србије, преко 
реке Дунав, превозио стране држављане, на територију Републике Хрватске, при 
чему је суд исказе осуђених Горана Душенка и Михаела Јановића у овим 
деловима у потпуности прихватио, собзиром да су у сагланости са напред 
наведеним доказима.  
 
 Што се тиче радњи описаних под ставом II, тачкама 7 до 10 
оптужнице, окривљени Милош Бошкић је у потпуности признао наводе 
оптужнице, истичући једино да није знао да се радило о страним држављанима, 
јер је са лицима које је спроводио до осуђеног Михаела Јановића, а које је он 
потом чамцем, преко реке Дунав, пребацио на територију Републике Хрватске, 
комуницирао на српском језику. Суд није прихватио ове наводе одбране 
окривљеног Милоша Бошкића, из разлога што је одбрана окривљеног у овом 
делу у супротности са изведеним доказима и то комуникацијом (разговорима и 
СМС прукама) оствареном 14.11.2017. године и 26.11.2017. године, између 
осуђеног Михаела Јановића и окривљеног Милоша Бошкића, акту МУП РС, 
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УКП, СБПОК 03/2/6 број 3192/16 од 18.12.2017. године о достављању 
информације хрватске полиције МУП  Р. Хрватска, Равнатељство полиције, 
УКП, Полицијски национални уред за сузбијање корупције и организираног 
криминалитета број 511-01-72 орг-29/58-17 од 13.12.2017. године - за ОО 
„Палмира“ и пријавама боравка МУП РС са подацима о проверенимм лицима. 
 
  Наиме, из комуникације обављене путем СМС поруке дана 14.11.2017. 
године у 10:40:03 часова, између осуђеног Михаела Јановића и окривљеног 
Милоша Бошкића, суд је утврдио да је осуђени Михаел Јановић, пошто су он и 
окривљени Милош Бошкић сместили лица која су преузели од осуђеног Горана 
Душенка, на скровито место у шуми, у близини реке Дунав и вратили се кућама, 
послао окривљеном Милошу Бошкићу поруку:“ Ајд молим те ти отиђи око пола 
1 па до 4, ево ја сам сад дошао, добри су и знају све, не праве проблем, све ок, 
само да нису сами.“, а из разговора који су обавили дана 14.11.2017. године, у 
22:52:39 часова, да је осуђени Михаел Јановић,  пошто је окривљени Милош 
Бошкић наведена лица спровео до њега, а он их чамцем, преко реке Дунав 
превезао у Републику Хрватску, позвао окривљеног Милоша Бошкића и јавио 
му да су истоварили „она четири“ на погрешну адресу и да човек који их је 
чекао није могао да их нађе, том приликом говорећи:“ Овај, па не може тај да их 
нађе, па ди тај човече, тај њихов човјек уоште није, ја реко неки из Хрватске, 
неки исто њихов, не зна ништа причат. Он каже ево послаће он адресу, дао ми 
број, ја зовем, он не зна да прича ништа наш.“.  
 
  Надаље, из комуникације обављене дана 16.11.2017. године (разговори и 
СМС порука) у 05:11:15 часова, у 05:15:56 часова и у 05:17:46 часова, између 
осуђеног Михаела Јановића и окривљеног Милоша Бошкића, суд је  утврдио да 
је окривљени Милош Бошкић док је прилазио месту где су оставили лица која је 
требао да спроведе осуђеном Михаелу Јановићу, приметио да нешто сија и да га 
је том приликом позвао и рекао му:“ Кад сам ишо из даље, жуто сијало у 
висини, сад доле црвено. Јебаћу им маму, буду ли они. Откуд знам да није 
наишо чувар. Јебаћу им, буду ли они полупаћу их, реко сам им“. Како је 
прилазио ближе, осуђени Михаел Јановић му је послао поруку:“ Викни из 
далека слободно онако како их зовемо, дај го.“, а када је пришао и видео шта се 
дешава, поново је позвао осуђеног Михаела Јановића и рекао му да су упалили 
ватру, нашта му је осуђени Михаел Јановић рекао да разгрне ватру, а да ће 
касније то покрити и да би „ови наши славили“ када би их затекли тако. Пошто 
је угасио ватру окривљени Милош Бошкић је приметио и да су развалили летву 
и то рекао осуђеном Михаелу Јановић, који му је рекао да их пита јесу ли они 
нормални, у вези чега га је окривљени Милош Бошкић питао:“Како да им 
кажем, на ком језику?“. На то му је осуђени Михаел Јановић одговорио:“ Па 
проблем... само им реци проблем..., полицај..., проблем..., кад виде 
полицај...оком... кад види оком полицај, покажеш на око... види полицај, онда 
проблем ... јебем им маму у уста ја.“, након чега је окривљени Милош Бошкић 
почео да виче:“  Полицај проблем... јој... ајд добро... ајд.“ 
 
  Из наведене комуникације јасно се види да је осуђени Михаел Јановић 
окривљеног Милоша Бошкића замоли да обиђе лица која су оставили у шуми, 
говорећи му да су добри, да не праве проблеме и да све знају, очигледно 
мислећи да све разумеју, након чега је осуђени Михаел Јановић пошто су 
четири лица „истоварили“ на погрешну адресу јавио окривљеном Милошу 
Бошкићу да је човек који је требао да  их сачека неки њихов и да уопште не зна 
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да прича наш језик, да би у наредној радњи осуђени Михаел Јановић, а пошто је 
окривљени Милош Бошкић приметио да лица која су оставила на истом месту у 
шуми ложе ватру и да су одвалили летву на хранилишту у коме су били 
сакривени, рекао окривљеном Милошу Бошкићу да викне из далека као да даје 
го, а потом и да каже проблем, полицај и да покаже на око, јер очигледно на 
другачији начин није могао да им објасни да то не раде, а из чега се може 
закључити да је окривљени Милош Бошкић знао да су лица која је  дана 
14.11.2017. године и дана 16.11.2017. године, спровео осуђеном Михаелу 
Јановићу до реке Дунав, а које је он након тога чамцем пребацио на територију 
Републике Хрватске, страни држављани и да не разумеју српски језик. 
 
  Имајући у виду наведено, а како је из акта МУП РС, УКП, СБПОК 03/2/6 
број 3192/16 од 18.12.2017. године о достављању информације хрватске 
полиције МУП  Р. Хрватска, Равнатељство полиције, УКП, Полицијски 
национални уред за сузбијање корупције и организираног криминалитета број 
511-01-72 орг-29/58-17 од 13.12.2017. године - за ОО „Палмира“, утврђено да је 
Хрватска полиција на својој територији затекла и лишила слободе лица која је 
окривљени Милош Бошкић спроводио до реке Дунав, одакле их је чамцем из 
Републике Србије, превезао осуђени Михаел Јановић и то: 

- дана 26.11.2017. године, лица............, држављане Ирана и 
- дана 01.12.2017. године, лица................, држављане Ирана, 

те да се из фотографија наведених лица, која се налазе у пријавама боравка 
МУП РС са подацима о проверенимм лицима за ова лица, са сигурношћу може 
утврдити да се ради о страним држављанима, при чему је наведена лица 
окривљени Милош Бошкић видео и са истима одређено време био у контакту, 
суд је закључио да је окривљени Милош Бошкић знао да су лица која је дана 
26.11.2017. године и 01.12.2017. године спровео осуђеном Михаелу Јановићу до 
реке Дунав, а које је он након тога чамцем пребацио на територију Републике 
Хрватске, страни држављани. 
  
  На крају, суд није прихзватио ни наводе одбране окривљеног Милоша 
Бошкића везане за став I оптужнице, да никада није био члан никакве групе, 
већ да је из пријатељских разлога помагао осуђеном Михаелу Јановићу, из 
разлога што је одбрана окривљеног Милоша Бошкића у овом делу у 
супротности са до сада изведеним доказима, затим  исказима осуђених Горана 
Душенка и Михаела Јановића, који су у сагласности са тим доказима, али и 
самој одбрани окривљеног Милоша Бошкића у неким деловима. 
 
  Наиме, осуђени Михаел Јановић је изјавио да је осуђени Горан Душенко 
дошао код њега и окривљеног Милоша Бошкића и рекао им да је постигао 
договар са неким човеком из Суботице и да треба да крену да пребацују стране 
држављане у Републику Хрватску, те да су у вези тога постигли договор и 
поделили улоге, тако да је осуђени Горан Душенко био задужен да преузиме 
стране држављане од лица која су их довозила до Бачке Паланке и да их довози 
до њега, док је његов задатак био да та лица спроведе окривљеном Милошу 
Бошкићу, који је чамцем требало да их превозе преко реке Дунав, у Републику 
Хрватску. Приликом предузимања наведених радњи, осуђени Горан Душенко 
им је телефоном или лично говорио шта треба да раде и плаћао им сваки пут кад 
би наведена лица успешно прешла преко.  
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Осуђени Горан Душенко је у вези поделе улога у битном дао истоветан 
исказ као и осуђени Михаел Јановић, истичући и то да је окривљени Милош 
Бошкић на све пристао јер је био у проблемима. Поред наведеног, истакао је и  
да се по човеку договарало око 600 евра, за деоницу од уласка у Бачко Ново 
Село, до одредишта у Хрватској, најчешће до Загреба, да уколико би роба 
стигла на одредиште, паре су добијали од лица која су им робу послала, да се од 
600 евра, 300 евра по човеку давало лицима која су их преузимала на хрватској 
обали и возила до Загреба, а 300 евра, су делили њих четворица, осуђени 
Михаел Јановић, окривљени Милош Бошкић, осуђени Вукашин Маричић и он и 
то тако што је окривљеном Милошу Бошкићу ишло 80 евра по човеку, 
Вукашину Маричићу 20 евра по човеку, док су остатак делили осуђени Михаел 
Јановић и он, стим да уколико роба не би стигла на одредиште, не би ни били 
плаћени. 
 
   Окривљени Милош Бошкић је у својој одбрани навео да је од 
13..11.2017. године, осуђени Михаел Јановић почео да вози чамац пошто је 
престала сезона риболова, па више није постојала опасност да га рибари и 
чуври, који су знали да се раније бавио илегалним пребацивањем страних 
држављана, виде на реци и пријаве полицији.  
 

Из свега наведеног, суд је утврдио да је осуђени Горан Душенко 
организовао криминалну групу, чији су припадници постали осуђени Михаел 
Јановић и окривљени Милош Бошкић, а чији је циљ био да за финансијску 
корист у износу не мањем од 280 евра по страном држављанину који буде 
илегално пребачен на одређено место на територи Републике Хрватске омогући 
страним држављанима илегалан транзит од Београда до Новог Сада, Бачке 
Паланке и Бачког Новог Села, а потом и недозвољен прелаза државне границе 
Републике Србије преко реке Дунав и прихват на територији Републике 
Хрватске у близини места Сотин и Опатовац.  

 
Улога осуђеног Горана Душенка у овако организованој криминалној 

групи је била да у непосредном контакту или телефонским путем издаје налоге 
осуђеном Михаелу Јановићу и окривљеном Милошу Бошкићу, затим да по 
проналаску заинтересованих страних држављана координира њихов прихват и 
преузимање на територији Београда, Новог Сада, Бачке Паланке и Бачког Новог 
Села, да заједно са осуђеним Михаелом Јановићем и окривљеним Милошем 
Бошкићем учествује у организовању недозвољеног транзита илегалних 
миграната у Републици Срби, у циљу омогућавања њиховог недозвољеног 
прелаза реке Дунав и пребацивања на територију Републике Хрватске, а потом и 
да примао новац и врши исплате остварене добити осталим припадницима 
криминалне групе, а у зависности од њихових задатка у свакој појединачној 
радњи.  
 
 Осуђени Михаел Јановић је као припадник криминалне групе извршавао 
задатке на основу налога осуђеног Горана Душенка, па је тако у почетку вршио 
прихват страних држављана у близини реке Дунав, код Бачког Новог Села, 
спроводио их до скривеног места тзв. „штека“, где су били сакривени до 
тренутка непосредног пребацивања преко реке Дунав у Републику Хрватску,  а 
потом их доводио до обале реке Дунав и предавао окривљеном Милошу 
Бошкићу, да би касније почео да стране држављане превози преко реке Дунав на 
територију Републике Хрватске. 
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 Окривљени Милош Бошкић је у овако организованој криминалној групи 
имао готово идентичну улогу као и осуђени Михаел Јановић, стим што се из 
пресретнуте комуникације јасно види да се у хијарархиском ланцу налазио 
испод њега, па је тако окривљени Милош Бошкић постављене задатке 
извршавао како по налозима осуђеног Горана Душенка, тако и по налозима 
осуђеног Михаела Јановића. Тако је у првих шест радњи, извршених у периоду 
од 04.09.2017. године до 06.07.11.2017. године, улога окривљеног Милоша 
Бошкића била да по налозима осуђених Горана Душенка и Михаела Јановића, 
стране држављане, које би му спровео осуђени Михаел Јановић, моторним 
чамцем преко реке Дунав илегално пребаци са територије Републике Србије на 
територију Републике Хрватске, да би у наредне четири радње, извршене у 
периоду од дана 13..11.2017. године, па до 01.12.2017. године, он и осуђени 
Михаел Јановић заменили улоге, тако да је он био задужен да код места Бачко 
Ново Село врши прихват страних држављана, да их одводи на скривено место и 
да их потом спроводи до обале реке Дунав, а улога осуђеног Михаела Јановића, 
да их након тога чамцем преко реке Дунав илегално пребацује на територију 
Републике Хрватске. 
 
  Цена за коју је осуђени Горан Душенко уговарао илегално пребацицвање 
страних држављана до одређеног места на територији Републике Хрватске, 
кретала се око 600 евра по успешно пребаченом лицу. Од наведеног износа, 300 
евра по сваком страном држављанину, ишло је лицима која су била задужена да 
стране држављане сачекају на обали реке Дунав са хрватске стране и да их 
одвезу на тачно одређено место на територији Републике Хрватске, док су 
остатак од око 300 евра чланови ове групе, а понекад и осуђени Вукашин 
Маричић са њима, делили између себе. У тој расподели окривљени Милош 
Бошкић добијао је не мање од 80 евра по лицу за превоз преко реке Дунав, али 
само у случају ако би та лица касније успешно стигла на одређено место на 
територији Републике Хрватске. 
 

Заједно са осуђеним Гораном Душенком, осуђеним Михаелом Јановићем 
и окривљеним Милошем Бошкићем, али изван криминалне групе, деловали су у 
циљу стицања одређене финансијске користи и осуђени Asadolah Habibzadа и 
Alimoni Ben Jamin, који су били задужени за проналажење страних држављана 
заинтересованих са илегално пребацивање на територију Републике Хрватске, 
као и осуђени Слободан Гујаничић, Милан Ђуричић, Вукашин Маричић, 
Младен Ђуретић, Владимир Прегун, Зоран Ђуричић, Ивана Вана Ракас, Драган 
Тривановић, Богдан Миљеновић и Горан Милорадов, који су били задужени за 
превоз страних држављана до места на коме их је преузимао осуђени Горан 
Душенко.  

 
Оваквим деловањем, група коју је организовао осуђени Горан Душенко, 

заједно са напред наведеним осуђеним лицима, омогућила је недозвољен 
транзит кроз Републику Србију и недозвољен прелаз дравне границе Републике 
Србије за укупно 81 лице. 
 
  Правно квалификујући утврђено чињенично стање суд је нашао да се у 
радњама окривљеног Милоша Бошкића остварују сва објективна и субјективна 
обележја бућа кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и 
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кријумчарење људи у продуженом трајању у саизвршилаштву из члана 350 
става 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ. 
 
  Наиме, суд је из изведених доказа утврдио да су окривљени Милош 
Бошкић, осуђени Горан Душенко и осуђени Михаел Јановић у временском 
периоду од 04.09.2017. године па до 01.12.2017. године, у десет наврата, 
учествовањем у радњи извршења, заједнички, за одређену финансијску корист, 
омогућили недозвољен транзит страних држављана кроз Републику Србију, а 
потом и недозвољен прелаз државне границе Републике Србије преко реке 
Дунав на територију Републике Хрватске, а у којим радњама окривљеног 
Милоша Бошкића се остварују елементи бића десет кривичних дела недозвољен 
прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 КЗ у вези 
члана 33 КЗ.  Како се у овом случају ради о више истих кривичних дела, 
учињених у временској повезаности, од стане истог учиниоца, која 
представљају целину због постојања истоветности предмета дела, коришћења 
исте ситуације и јединства простора дела, то су испуњени сви законски услови 
прописани чланом 61 КЗ да се наведена кривична дела сматрају једним 
продуженим кривичним делом. 
 
  Деловање осуђених Горана Душенка, Михаела Јановића и окривљеног 
Милоша Бошкића у конкретном случају, по налажењу суда има сва обележја 
организоване крииналне групе, прописана чланом 112 став 35 КЗ, будући да се 
ради о групи од три лица, која постоји одређено време и делује споразумно у 
циљу вршења кривичног дела за која је прописана казна затвора у трајњу од 
четири године или тежа казна, ради непосредног стицања финансијске користи. 
Што се тиче међусобних односа чланова ове групе, из утврђеног чињеничног 
стања јасно се види да су се осуђени Горан Душенко, Михаел Јановић и 
окривљени Милош Бошкић повезали ради трајног вршења кривичних дела, да 
постоји јасно дефинисана улога свагог од њих, затим развијена хијарархиска 
структура и континуитет чланства, што ову групу јасно дистинктира од обичне 
групе.  
 
  Имајући у виду наведено, а  како је одредбом члана 350 став 4 КЗ као 
квалификаторна околност предвиђена чињеница да је дело из става 2 овог члана 
извршено од стране организоване криминалне групе, мишљење је већа да се у 
описаним радњама окривљеног Милоша Бошкића остварују сва објективна 
обележја бића кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи, у саизвршилаштву, у продуженом трајању, из члана 350 
став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ 
 
  Ценећи субјективни однос окривљеног Милоша Бошкића према делу, суд 
је нашао да је наведеном приликом поступао у стању урачунљивости, са 
директним умишљајем и да је био свестан да је његово дело забрањено. Ово из 
разлога што се урачунљивот претпоставља, при чему током поступка 
окривљени Милоша Бошкића својим поступцима никада није довео у питање 
своју урачунљивост. те да је из доказа изведених током овога поступка 
несумњиво утврђено да је окривљени Милош Бошкић био свестан да у саставу 
овако организоване криминалне групе, страним држављанима омогућава 
недозвољен транзит кроз Републику Србију и прелаз преко њене државне 
границе и да је управо то и хтео. 
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   С обзиром на изнето, а како у конкретном случају не постоје околноси 
које би искључиле противправност или кривицу, суд је окривљеног Милоша 
Бошкића огласио кривим како је то наведено у изреци пресуде. 
 

Одлучујући о врсти и висини кривичне санкције коју ће изрећи 
окривљеном Милошу Бошкићу, суд је ценио све околности које су биле од 
утицаја да иста буде правилно одабрана и одмерена, па је у смислу члана 54 КЗ 
од отежавајућих околности на његовој страни нашао исказану упорност, која се 
огледа у броју радњи, које је предузео, а које су ушле у састав продуженог 
кривичног дела, док је од олакшавајућих околности на његовој страни нашао 
његов ранији живот и то да је раније неосуђивано лице, па му је изрекао казну 
затвора у трајању од 3 (три) године, сматрајући да ће се оваквом казном постићи 
како општа сврха кривичних санкција предвиђена чланом 4 став 2 КЗ, тако и 
сврха кажњавања предвиђена чланом 42 КЗ. 

 
У изречену казну затвора, суд је окривљеном Милошу Бошкићу на 

основу члана 63 КЗ урачунао време које је провео у притвору, у периоду од 
20.12.2017. године, па до 24.05.2018. године. 
 
   Што се тиче имовинске користи коју је окривљени Милош Бошкић 
прибавио извршењем кривичног дела, суд га је на основу члана 92 став 1 у вези 
са чланом 91 став 1 и 2 КЗ обавезао да плати новчани износ од 1.200,00 ЕУР 
(хиљадуи двеста  евра) у динарској противвредности према средњем курсу НБС 
на дан  уплате,  у корист буџета Републике Србије, у року од 90 дана од дана 
правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења, имајући у виду 
да је осуђени Горана Душенка, приликом саслушања пред Тужилаштвом за 
организовани криминал, у својству окривљеног изјавио да је окривљени Милош 
Бошкић за превоз лица преко реке Дунав добијао по 80 евра по успешно 
пребаченом лицу до Загреба, а да је из изведених доказа утврђено да је таквих 
лица било укупно 15 и то у радњама описаним у ставу II тачкама 2 и 4 изреке 
пресуде. 
 
  На основу члана 262 и 264 ЗКП, суд је обавезао окривљеног Милоша 
Бошкића да плати трошкове поступка и то новчани износ од 59.500,00 динара, 
на име награде и нужних издатака браниоца по службенох дужности, адвоката 
Владимира Јовановића и новчани износ од 50.000,00 динара на име судског 
паушала, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом 
принудног извршења.  
 
  Висину трошкова који се односе на награду и нужне издатаке браниоца 
по службеној дужности, адвоката Владимира Јовановића, суд је одредио у 
складу са тарифним бројевима 1, 3 и 79 Тарифе о наградама и накнадама 
трошкова за рад адвоката и висином запрећене казне за кривично деле које је 
окривљеном Милошу Бошкићу било стављено на терет у тренутку предузимања 
тих радњи, па је тако нашао да адвокату Владимиру Јовановићу за увид и 
разматрање списа предмета дана 23.08.2018. године и 03.09.2018 године, 
припада новчани износ од по 22.500,00 динара, а за приступ на неодржана 
припремна рочишта дана 03.09.2018. године, дана 28.09.2018. године и дана 
16.102018. године, новчани износ од по 24.000,00 динара, што све укупно 
износи 117.000,00 динара, а умањено за 50%, на основу члана 1 Правилника о 
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висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности, 58.500,00 
динара.  
 
  Висину судског паушала, суд је одредио према трајању и сложености 
поступка, као и према имовном стању окривљеног Милоша Бошкића . 
 
  Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције коју ће 
изрећи окривљеном Милошу Бошкићу, суд је имао у виду предлог Тужилаштва 
за организовани криминал, да се окривљеном Милошу Бошкићу, поред казне 
затвора, као главне казне, изрекне и новчана казна, као споредна, па је нашао да 
би изрицање и новчане казне као споредне било у супротности са општом 
сврхом кривичних санкција прописаном чланом 4 КЗ и сврхом кажњавања 
прописаном чланом 42 КЗ, из разлога што се ради о лицу које је запослено на 
сопственом пољопривредном газдинству, које ће у случају изрицања и новчане 
казне као споредне казне, бити суочено да поред отклањања штетних последица 
које ће неминовно наступити по његово пољопривредно добро, морати да плати 
и и новчану казну, а што би по оцени суда само умањило шансе да окривљени 
свој понашање убудуће усклади са друштвено прихватљивим. 
 
  Такође, суд је имао у виду и предлог Тужилаштва за организовани 
криминал да се окривљеном Милошу Бошкићу изрекне мера безбедности 
одузимања предмета, на основу члана 87 КЗ у вези члана 350 став 5 КЗ, у 
погледу предмета који су од њега привремено одузети, па је нашао да у 
конкретном случају нису испуњени законски услови за изрицање наведене мере, 
из разлога што је чланом 87 КЗ прописано да је за изрицање мере безбедности 
одузимања предмета потребно да поред тога што је одређени предмет био 
намењен, употребљен или настао извршењем кривичног дела, буде испуњен и 
други услова, а то је да постоји опасност да ће тај предмет бити поново 
употребљен за извршење неког другог кривичног дела, или да је одузимање тог 
предмета потребно из разлога безбедности или разлога морала, што у 
конкретном случају није реч, будући да се ради о два мобилна телефона, који су 
од окривљеног Милоша Бошкића одузети по потврди о привремено одузетим 
предметима МУП РС, ДП, ПУ Нови Сад, ОПП за странце, сузбијање илегалних 
миграција и трговине људима Ку бр. 8910/17 од 20.12.2017. године, чија 
употреба је широко распрострањена у свакодневном животу и чија намена није 
искључиво везана за предузимање криминалних активности, нити би њиховим 
држањем могла да буде доведена у питање нечија безбедност или  разлози 
морала. 
 
  На крају, суд је имао у виду примедбе одбране окривљеног Милоша 
Бошкића да је нејасно да је он члан групе, а да осуђени Asadolah Habibzadа, 
Alimoni Ben Jamin, Милан Ђуричић, Вукашин Маричић, Младен Ђуретић, 
Владимир Прегун, Зоран Ђуричић, Ивана Вана Ракас, Драган Тривановић, 
Богдан Миљеновић и Горан Милорадов то нису, па је нашао да наведене 
примедбе нису од утицаја на другачију одлуку суда, из разлога што је суд везан 
субјективним и објективним идентитетом оптужбе, при чему је предмет 
оптужења у овом случају деловање окривљеног Милоша Бошкића унутар групе 
коју је организовао осуђени Горан Душенко, а која је специјализована за 
недозвољен транзит страних држављана кроз Републику Србију, од места 
преузимања од лица која су их довозила, до места на обали реке Дунав, а потом 
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и за њихово илегално пребацивање из Републике Србије у Републику Хрватску, 
преко реке Дунав.  
 

Суд је ценио и друге наводе странака и изведене доказе, али исте није 
посебно образлагао, јер је закључио да они при утврђеном чињеничном стању и 
правном становишту суда немају карактер одлучујућих за евентуално другачије 
пресуђење. 
 
 
    Записничар                                                                     Председник већа-судија 
   Мара Секешан                                                                          Драган Мирковић 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове пресуде дозвољена је жалба 
Апелационом суду у Београду, у року од  
30 дана од дана пријема писменог отправка 
пресуде, а преко овог суда. 
 
 
 
 

 


