
 
 
 
  
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
К-По1 број 73/18 
Дана  27.05.2019. године 
Улица Устаничка бр. 29 
Б Е О Г Р А Д 
 
 
                                                            У ИМЕ НАРОДА 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење за организовани криминал, у 
већу састављеном од судије Маје Илић, председник већа и судија Велимира Лазовића и 
Драгана Мирковића, чланова већа, са записничарем Маром Секешан, у кривичном 
поступку против окривљеног Фејзе Ђевдета (Fejze Gjevdeta) због продуженог 
кривичног дела Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи у 
саизвршилаштву из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 33 и члана 61 став 1 
Кривичног Законика (КЗ) по оптужници Тужилаштва за организовани криминал (ТОК) 
КТО бр. 81/18 од 16.08.2018. године, након усменог, главног и јавног претреса који је 
завршен дана 24.04.2019. године у присуству заменика ТОК Горана Јовића, 
окривљеног Фејзе Ђевдета и његовог браниоца адв. Ненада Тасића, а у одсуству 
уредно позваног браниоца адвоката Сеада Спаховића, једногласно је донео и изрекао, 
а дана 27.05.2019. године у присуству заменика ТОК Горана Јовића, окривљеног Фејзе 
Ђевдета и његовог браниоца адв. Ненада Тасића, а у одсуству браниоца окривљеног 
адвоката Сеада Спаховића, јавно објавио                                 

 
П Р Е С У Д У 

 
          Окривљени Fejza Gjevdet (Фејза Ђевдет), ЈМБГ 0709965932010, од оца Fejza, 
мајке Ramani Gjulije, рођен 07.09.1965. године у Дреновцу, Клина, АП Косово и 
Метохија, писмен, завршио Вишу школу за пекара и прераду теста у Швајцарској, са 
пребивалштем у Јагодини, улица Кнез Лазара број 187/б/51, са боравиштем у 
Ђаковици, улица 04. јула број 37, ожењен, отац петоро пунолетне деце, власник је куће 
у Ђаковици, површине око 320 м2 и 40 ари окућнице, власник пољопривредног 
земљишта у Ђаковици, површине 80 ари, власник путничког моторног возила марке 
„Wvtauren“ произведен 2003. године, супруга је власник путничког моторног возила 
„Peugeot“ модел 407, регистрација Аустрије, годиште 2006., издржава се од дела 
швајцарске пензије у износу од 780,00 еура, супруга прима умањену пензију из 
Републике Аустрије у износу од 120,00 еура, осуђиван и то пресудом Основног суда у 
Сенти, К број 397/16 од 31.05.2016. године због кривичног дела из члана 350 став 2 КЗ 
у вези члана 33 КЗ на казну затвора у трајању од једног месеца и деветнаест дана и 
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меру безбедности одузимања предмета која му је изречена и пресудом Основног суда у 
Сјеници, К број 78/17 од 15.06.2017. године због кривичног дела из члана 289 став 1 КЗ 
и изречена му је условна осуда, тако што му је утврђена казна затвора у трајању од три 
месеца и истовремено одређен рок проверавања од једне године, против њега се не 
води други кривични поступак, налази се у притвору у Окружном затвору  у Београду 
по решењу Судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за 
организовани криминал, КПП-По1 број 1/18 од 20. фебруара 2018. године, који притвор 
му се рачуна од 18.02.2018. године, када је лишен слободе, па надаље. 
 

К Р И В    ЈЕ 
 Што је:  

I 
 

у временском периоду од октобра 2017. године до почетка јануара 2018. године 
на територији Републике Србије и то Београда, Шапца и Лознице способан да схвати 
значај свога дела и управља својим поступцима, свестан свога дела и да је исто 
забрањено и хтео његово извршење, организовао организовану криминалну групу која 
је постојала одређено време и деловала споразумно у циљу вршења кривичног дела 
недозвољен прелаз државне границе и кријумчарења људи из члана 350 став 4 у вези 
става 2 Кривичног законика, 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 која се кретала до 
3.000,00 евра по кријумчареном лицу, за транспорт до близине државне границе 
Републике Србије и Босне и Херцеговине ради недозвољеног прелаза државне границе, 
омогућавање недозвољеног прелаза државне границе, прихвата на територији Босне и 
Херцеговине и даљи транспорт ка земљама западне Европе, након чега су тако стечену 
имовинску корист делио са припадницима организоване криминалне групе у 
зависности од њиховог задатка у оствареној појединачној радњи омогућавања 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије и недозвољеног транзита 
кроз територију Босне и Херцеговине, док су у наведеном временском периоду 
припадници организоване криминалне групе постали осуђени Саша Егановић, Зоран 
Алимпић, Рамо Кукић, Милан Трифуновић и друга НН лица, који су били способни да 
схватe значај свог дела и управљају својим поступцима, свесни свога дела и да је исто 
забрањено и хтели његово извршење, који су прихватили налоге организатора 
организоване криминалне групе окривљеног Fejza Gjevdetа, па је тако:  
 
          окривљени Fejza Gjevdet, као организатор организоване криминалне групе, у 
оквиру сачињеног плана у непосредном контакту или телефонским путем организовао 
и издавао налоге припадницима организоване криминалне групе, тако што је 
проналазио и ступао у контакт са мигрантима са подручја Аутономне Покрајне Косово 
и Метохија који су заинтересовани за илегално пребацивање у земље западне Европе, 
за које је организовао и координирао превоз ради недозвољеног прелаза државне 
границе до објеката смештаја на територији Београда, а затим њихов транспорт ради 
недозвољеног прелаза државне границе и смештај на територији Шапца, превоз ради 
недозвољеног прелаза државне границе до места Лозничко поље и Липнички шор, те 
недозвољени прелаз државне границе Републике Србије преко реке Дрине и 
пребацивање на територију Босне и Херцеговине, а потом њихов даљи транспорт преко  
територија Републике Хрватске и Републике Словеније до коначне дестинације на 
територије Швајцарске, Француске и других земаља западне Европе и уговарао цену 
превоза за недозвољени прелаз државне границе Републике Србије и Босне и 
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Херцеговине по појединачном лицу, одређивао колико од стеченог новца припада 
сваком припаднику организоване криминалне групе у односу на конкретну радњу у 
извршењу кривичног дела, па је тако за организацију наведеног стицао финансијску 
корист до3.000,00 евра по кријумчареном лицу, коју је делио са осталим припадницима 
организоване криминалне групе у зависности од њиховог задатка у оствареној 
појединачној радњи омогућавања недозвољеног прелаза државне границе, а себи од 
наведеног износа присвајао 600,00 евра по кријумчареном лицу, 
 

осуђени Саша Егановић, као припадник организоване криминалне групе, 
задатке вршио на основу налога издатих од организатора окривљеног Fejzе Gjevdetа 
непосредно или телефонским путем, сходно којим налозима је организовао превоз 
ради недозвољеног прелаза државне границе миграната са подручја Аутономне 
Покрајине Косова и Метохије до близине државне границе Републике Србије и Босне и 
Херцеговине, њихов недозвољени прелаз државне границе Републике Србије и Босне и 
Херцеговине као и недозвољенi транзит до Сарајева или Тузле, вршио исплате новца 
осталим припадницима организоване криминалне групе, које задатке је обављао за 
имовинску корист у износу од 220,00 до 290,00 евра по лицу које се превози, од ког 
износа је за себе задржавао 70,00 евра по кријумчареном лицу, 
 

осуђени Милан Трифуновић, као припадник организоване криминалне групе, 
задатке вршио на основу налога издатих од стране осуђеног Саше Егановића у личном 
контакту и телефонским путем, коме је налоге у личном контакту или телефонским 
путем издавао и организатор окривљени Fejza Gjevdet, по којима је имао задатак да на 
територији Београда преузме и у своје возило смести мигранте са подручја Аутономне 
Покрајне Косова и Метохије и превезе ради недозвољеног прелаза државне границе до 
објекта смештаја на територији Шапца, где им је по налозима окривљеног Fejzе 
Gjevdetа и осуђеног Саше Егановића обезбеђивао храну и ради недозвољеног прелаза 
државне границе и пребацивања на територију Босне и Херцеговине превозио до 
близине државне границе Републике Србије и Босне и Херцеговине, где их је предавао 
другим припадницима организоване криминалне групе, која су кријумчарена лица као 
водичи преводила ван места предвиђеног за прелаз државне границе уз избегавање 
контрола граничне полиције, на који начин су их преводила са територије Републике 
Србије на територију Босне и Херцеговине, као и што је по налозима осуђеног Саше 
Егановића повремено ангажовао водиче који су на територији места Лозничко поље 
вршили прихват миграната са подручја Аутономне Покрајне Косова и Метохије, а 
потом им омогућавали недозвољени прелаз државне границе Републике Србије и 
пребацивање на територију Босне и Херцеговине, које задатке је вршио за имовинску 
корист од 20,00 евра по кријумчареном лицу,  
 

осуђени Зоран Алимпић, као припадник организовaне криминалне групе  
задатке је вршио на основу издатих налога од стране осуђеног Саше Егановић 
добијених у непосредном или у телефонском контакту, коме је налоге у непосредном 
или телефонском контакту издавао и организатор окривљени Fejza Gjevdet, по којима 
је имао задатак да на територији града Београда и Шапца преузме и у своје возило 
смести мигранте са подручја Аутономне Покрајне Косова и Метохије и да их превезе у 
близину државне границе, ради њиховог недозвољеног прелаза државне границе  
Републике Србије и Босне и Херцеговине, након чега је мигранте предавао другим 
припадницима организоване криминалне групе, који су та лица као водичи, ван места 
предвиђеног за прелаз државне границе, избегавајући контролу граничне полиције 
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преводили са територије Републике Србије на територију Босне и Херцеговине, које 
задатке је вршио за имовинску корист од 20,00 евра по кријумчареном лицу, 
 
      осуђени Рамо Кукић, као припадник организовaне криминалне групе, задатке 
је вршио на основу налога издатих у непосредном или телефонском контакту од стране 
организатора окривљеног Fejza Gjevdetа, на основу којих је имао задатак да на 
подручју Сарајева изврши прихват миграната са подручја Аутономне Покрајне Косова 
и Метохије, да им обезбеди смештај и омогући недозвољени транзит до Бихаћа, као и 
да на територији Републике Србије организује прихват миграната са простора 
Аутономне Покрајне Косова и Метохије, вршио њихов превоз до Прибоја или у 
близину државне границе Републике Србије са Босном и Херцеговином, а све ради 
омогућавања њиховог недозвољеног преласка државне границе и илегалног 
пребацивања на територију Босне и Херцеговине, које задатке је вршио за имовинску 
корист у укупном износу од 1.500,00 евра,  
 
     на који начин су окривљени Fejza Gjevdet, као организатор и осуђени Саша 
Егановић, Рамо Кукић, Зоран Алимпић и Милан Трифуновић као припадници у оквиру 
плана деловања организоване криминалне групе са осуђенима Драганом Љубинковић, 
Тамаром Кукић, Далибором Ђурђевићем, Сабитом Гурдашом, Едином Беговићем и 
Радивојем Матићем, који су били способни да схвате значај свога дела и управљају 
својим поступцима свесни свога дела као и да је исто забрањено и хтели његово 
извршење, у намери да себи прибаве противправну имовинску корист у виду новчане 
награде за више од деведесет миграната са подручја Аутономне Покрајне Косова и 
Метохије и лица непознатог држављанста, којима су омогућили недозвољен прелаз 
државне границе Републике Србије и Босне и Херцеговине и њихов даљи недозвољени 
транзит кроз територију Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике 
Словеније до земаља западне Европе, чиме су заједнички извршили више радњи 
кривичног дела недозвољени прелаз државне границе и кријумчарења људи, па су 
тако: 

II 
 

1.) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet, 
 

са правноснажно осуђеним лицима Рамом Кукић,  Тамаром Кукић, Радивојем Матић, 
који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о 

признању кривичног дела и нн. лицем 
 

   у временском периоду од 09.10.2017. године до 11.10.2017. године, окривљени 
Fejza Gjevdet организовао транзит ради недозвољеног прелаза државне границе и 
недозвољени прелаз државне границе Републике Србије за осам миграната и то пет 
држављана Републике Србије за подручја Аутономне Покрајне Косова и Метохије и 
три мигранта непознатог држављанства од Београда до Устипраче, Ново Горажде, 
Босна и Херцеговина, а у циљу њиховог даљег пребацивања у земље западне Европе, 
на тај начин што је пронашао и ступио у контакт са наведеним мигрантима, који су по 
његовим инструкцијама преко административног прелаза „Мердаре“, дана 09.10.2017. 
године ушли на територију централне Србије и на неутврђени начин стигли до 
Београда, након чега је наложио осуђеном Рами Кукићу да пронађе и ангажује возаче и 
водиче за илегалан прелазак државне границе миграната, сходно којим налозима је 
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осуђени Рамо Кукић ангажовао осуђеног Радивоја Матић и НН лице, који су истог дана 
дошли до Београда и на непознатој локацији, и то осуђени Радивоје Матић у своје 
путничко моторно возило марке „Opel“ тип „Zafira“ регистарских ознака PB 011-NŠ, 
сместио а потом на договорено место „Белa земља“ на Златибору и превезао четири 
мигранта, ради њиховог недозвољеног преласка државне границе Републике Србије, 
док су преостала четири мигранта по инструкцијама и у пратњи НН лица, редовном 
аутобуском линијом допутовала на договорено место „Бела земља“, где су сва лица 
прихваћена и смештена на неутврђено место до даље организације њиховог превоза и 
недозвољеног прелаза државне границе, након чега је дана 10.10.2017. године око 
13:35 часова у Прибоју окривљени Fejza Gjevdet, у циљу плаћања трошкова превоза и 
недозвољеног прелаза државне границе, са банкомата „Banca Intesa“ а.д. у три наврата 
подигао новац у укупном износу од 210.000,00 динара и на руке предао осуђеној 
Тамари Кукић ради даљег транзита наведених миграната и њиховог недозвољеног 
преласка државне границе, о чему је осуђена Тамара Кукић телефоном известила 
осуђеног Раму Кукића и потом му за наведене сврхе предала тако добијен новац од 
окривљенoг Fejza Gjevdet, при чему је од наведеног новца претходно за себе задржала 
износ од 10.000,00 динара, након чега је осуђени Рамо Кукић дана 11.10.2017. године у 
јутарњим сатима сходно налогу окривљеног Fejzе Gjevdetа, ангажовао НН лице које је 
поступајући по налогу осуђеног Раме Кукића, осам миграната са подручја Прибоја и то 
ван места предвиђеног за прелаз државне границе, уз избегавање контрола граничне 
полиције, превело преко границе на договорено место на територију Босне и 
Херцеговине, одакле је ради омогућавања њиховог недозвољеног транзита до Сарајева, 
Зоран Ћировић преузео пет миграната а НН лице три мигранта, да би истог дана око 
07:20 часова у месту Устипрача, Босна и Херцеговина, полицијски службеници МУП 
Босне и Херцеговине приликом лишења слободе Зорана Ћировића и Младена Анџића, 
у возилу којим је управљао Ћировић, затекли пет миграната држављана Републике 
Србије са подручја Ааутономне Покрајне Косова и Метохије без уредно издатих 
документа за боравак на територији Босне и Херцеговине и то: Krasnići Jeminа рођеног 
12.12.1995. године, Morina Jetlirа рођеног 15.03.2000. године, Morina Freskimа рођеног 
31.10.2000. године, Morina Edionа рођеног 28.03.2001. године и Gashi Islamа рођеног 
02.05.2000. године;  

2) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Рамом Кукић, Миланом 
Трифуновић, Тамаром Кукић, Далибором Ђурђевић  који су правноснажно осуђени 

пресудама које су донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 
 

у временском периоду од 18.10.2017. године до 20.10.2017. године, окривљени 
Fejza Gjevdet организовао недозвољен транзит ради недозвољеног прелаза државне 
границе и прелаз државне границе Републике Србије за девет миграната од Београда до 
Мостара, Босна и Херцеговина, која лица су на неутврђен начин претходно стигла на 
територију града Београда, на тај начин што је окривљени Fejza Gjevdet дана 
18.10.2017. године у телефонској комуникацији наложио осуђеном Саши Егановићу да 
за мигранате организује превоз ради њиховог недозвољеног прелаза државне границе и 
недозвољени прелаз државне границе Републике Србије, пребацивање на територију 
Босне и Херцеговине и недозвољени превоз до Мостара, а осуђеном Рами Кукићу да 
изврши њихов прихват на територији Босне и Херцеговине и да изврши њихов 
недозвољени транзит од Сарајева до Мостара, по којим налозима је осуђени Саша 
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Егановић на име трошкова пута и изнајмљивања путничког возила за превоз 
миграната, путем услуге „Post net“ из поште број 15353 у месту Мајур, осуђеној 
Тамари Кукић истог дана послао износ од 60.000,00 динара, која је наведени новац 
подигла у пошти број 31333 у Прибоју, а затим га у сврху омогућавања даљег транзита 
миграната, њиховог недозвољеног преласка државне границе и недозвољеног транзита 
до Мостара, предала осуђеном Рами Кукићу, од ког износа је претходно за себе 
задржала 6.000,00 динара, док је осуђени Саша Егановић поступајући по налогу 
окривљеног Fejzе Gjevdetа наведеног дана ангажовао осуђеног Милана Трифуновића, 
који је својим путничким моторним возилом марке „Renault“ тип „Scenic“ 
регистарских ознака ŠA 172-TX, у насељу Борча, Београд и то у близини ресторана 
„MC Donalds“, улица Зрењанински пут бб, око 15:00 часова од окривљеног Fejzе 
Gjevdetа преузео и у своје возило сместио четири мигранта, а потом ради њиховог 
недозвољеног преласка државне границе и превезао до унапред договореног 
угоститељског објекта на територији Шапца и у исти сместио, у ком објекту је овим 
мигрантима придодато још пет миграната који су на неутврђен начин стигли на 
подручје Шапца, након чега је окривљени Fejza Gjevdet око 18:30 часова у Шапцу на 
унапред договореном месту предао осуђеном Саши Егановићу неутврђени износ новца 
у циљу даљег превоза наведених миграната и њиховог недозвољеног преласка државне 
границе, који по налогу окривљеног Fejza Gjevdetа око 19:00 часова ангажује осуђене 
Милана Трифуновић и Далибора Ђурђевића да из угоститељског објекта у Шапцу у 
коме су смештени мигранти, својим возилима ради недозвољеног прелаза државне 
границе исте превезу до договореног места Лозничко поље у близини државне границе 
Републике Србије и Босне и Херцеговине, што су осуђени Трифуновић и Ђурђевић 
учинили, где су по доласку у места Лозничко поље свих девет миграната оставили на 
месту које је по налогу осуђеног Саше Егановића претходно договорио осуђени 
Трифуновић са НН лицем, кога је ангажовао као водича, које је након преузимања 
миграната, ван места предвиђеног за прелаз државне границе, избегавајући контролу 
граничне полиције и превело на територију Босне и Херцеговине а затим их предало 
другим лицима, који су тако преузете мигранте илегално превезли до Сарајева, где их 
је по налогу окривљеног Fejzе Gjevdetа прихватио осуђени Рамо Кукић, а затим је три 
миграната дана 19.10.2017. године, изнајмљеним моторним возилом марке „Mazda“, 
власништво „Rent-a-car“ агенције „Ready“ из Сарајева, превезао на унапред договорено 
место у Мостару, док је пет миграната у циљу омогућавања њиховог даљег илегалног 
транзита сместио у аутобус који саобраћа на редовној линији Сарајево - Мостар са 
упутствима на ком месту да напусте аутобус, на коме је исте сачекао, прихватио и по 
налогу окривљеног Fejza Gjevdeta предао НН лицу, које је по преузимању наведене 
мигранте преузело и сместило у путничко возило марке „Volkswagen“ тип „Touran“; 
 

3) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet, 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Рамом Кукић, Миланом 
Трифуновић, Зораном Алимпић, Тамаром Кукић, Драганом Љубинковић, Сабитом 

Гурдаш, Едином Беговић,  који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на 
основу споразума о признању кривичног дела и нн лицем 

 
у временском периоду од 19.10.2017. године до 24.10.2017. године, окривљени 

Fejza Gjevdet организовао недозвољени транзит и прелаз државне границе Републике 
Србије за девет миграната од Шапца до Бихаћа, Босна и Херцеговина, на тај начин што 
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је дана 19.10.2017. године у телефонској комуникацији наложио осуђеном Саши 
Егановић да организује превоз ради недозвољеног преласка државне границе и 
недозвољени прелаз државне границе за девет миграната, који су на неутврђени начин 
стигли на подручје Шапца, по ком налогу је осуђени Саша Егановић ангажовао 
осуђене Милана Трифуновића и Зорана Алимпића, који су дана 20.10.2017. године око 
05:30 часова ради недозвољеног прелаза државне границе, својим возилима превезли 
свих девет миграната од угоститељског објекта „Motel Luna“ у месту Мајур, Шабац, 
улица Војводе Путника број 271 до места Липнички шор, где су их на договореном 
месту у близини државне границе са Боснoм и Херцеговином предали осуђеном 
Драгану Љубинковићу, који је након њиховог прихвата, преко реке Дрине ван места 
предвиђених за прелаз државне границе, избегавајући контролу граничне полиције, 
пребацио на територију Босне и Херцеговине, након чега је девет миграната на 
договореном месту предао НН лицима која су преузете мигранте илегално превезли до 
Сарајева у мотел „Jasmin“ у улици Купрешка број 26, где их је поступајући по налогу 
окривљеног Fejzе Gjevdetа, осуђени Рамо Кукић прихватио и сместио ради 
омогућавања њиховог даљег илегалног превоза, са ког места је дана 22.10.2017. године 
осуђени Кукић четири миграната превезао изнајмљеним путничким возилом марке 
„Mazda“ од Сарајева до Бихаћа за које време се испред његовог возила, својим возилом 
кретао осуђени Сабит Гурдаш, кога је као такозваног „чистача“ са задатком да изврши 
опсервацију трасе кретања у правцу Бихаћа са циљем правовременог обавештавања о 
присуству полицијских патрола, претходно ангажовао окривљени Fejzа Gjevdet, да би 
дана 23.10.2017. године окривљени Fejza Gjevdet на име трошкова недозвољеног 
транзита миграната на територији Босне и Херцеговине, путем система за трансфер 
новца „Western Union“ на име осуђене Тамаре Кукић уплатио износ од 36.467,00 
динара, која је истог дана око 16:40 часова у Сарајеву, ради омогућавања даљег 
илегалног превоза наведених лица, наведени износ подигла и предала осуђеном Рами 
Кукићу, при чему је од наведеног износа новца за себе задржала износ од 5.000,00 
динара, након чега је осуђени Рамо Кукић истог дана око 17:00 часова поступајући по 
налогу окривљеног Fejzе Gjevdetа, ангажовао осуђеног Едина Беговића да 
изнајмљеним возилом марке „Mazda“ изврши недозвољени транзит четири мигранта од 
Сарајева до Бихаћа, које је у Сарајеву претходно обезбедио окривљени Fejza Gjevdet, 
док је осуђени Рамо Кукић изнајмљеним возилом марке „Volkswagen“ тип „Golf 6“ 
извршио недозвољени транзит преостала четири мигранта од Сарајева до Бихаћа за 
који је као такозваног „чистача“ ангажовао осуђеног Сабита Гурдаша, који се својим 
путничким возилом кретао испред возила осуђених Раме Кукића и Едина Беговића у 
којима су били  превожени мигранти са задатком опсервације трасе кретања у правцу 
Бихаћа и правовременог обавештавања осуђеног Раме Кукића о присуству полицијских 
патрола; 

4) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet, 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Рамом Кукић, Миланом 
Трифуновић, Зораном Алимпић, Сабитом Гурдаш, Едином Беговић,  који су 

правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о признању 
кривичног дела и нн. лицем 

 
у временском периоду од 22.10.2017. године до 24.10.2017. године, окривљени 

Fejza Gjevdet организовао недозвољен транзит и прелаз државне границе Републике 
Србије за дванаест миграната од Београда преко Шапца до Бихаћа, Босна и 
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Херцеговина, ради њиховог даљег пребацивања у земље западне Европе, на тај начин 
што је осуђеном Саши Егановићу наложио да од Београда до Шапца изврши превоз 
четири мигранта, за шта је осуђени Егановић ангажовао осуђеног Милана 
Трифуновића да својим путничким возилом марке „Renault“ тип „Scenic“ регистарских 
ознака ŠA 172-TX изврши прихват и превоз миграната, што је овај учинио, па је дана 
22.10.2017. године наведеним возилом дошао у Београд, где је са неутврђене локације 
око 16:30 часова прихватио и у возило сместио четири мигранта, а затим је ради 
њиховог недозвољеног преласка државне границе и превезао до угоститељског објекта 
„Motel Luna“ у месту Мајур, улица Војводе Путника број 271, док је за још четири 
мигранта организовао аутобуски превоз редовном линијом аутопревозника „Duga“ до 
исте локације са инструкцијама на ком месту треба да напусте аутобус, након чега је 
наведеног дана око 19:20 часова на бензинској станици „OMV“ у близини места 
Мартинци, окривљени Fejza Gjevdet предао осуђеном Саши Егановић неутврђени 
износ новца на име трошкова превоза и недозвољеног прелаза државне границе за 
укупно осам миграната, а потом је дана 23.10.2017. године око 17:00 часова са 
неутврђеног места ради недозвољеног прелаза државне границе окривљени Fejza 
Gjevdet превезао још четири мигранта и предао осуђеном Саши Егановићу, који их 
смешта у угоститељски објекат „Motel Luna“ у месту Мајур, након чега је окривљени 
Fejza Gjevdet налажио осуђеном Милану Трифуновићу да обезбеди храну за укупно 
дванаест миграната, што је овај и учинио, а затим су истог дана у вечерњим сатима 
осуђени Милан Трифуновић и Зоран Алимпић, по налогу осуђеног Саше Егановића 
својим возилима извршили превез свих дванаест миграната до места Лозничко поље у 
близини државне границе са Босном и Херцеговином, где су их на договореном месту 
предали НН лицу, кога је са задатком водича по налогу осуђеног Саше Егановића 
претходно ангажовао осуђени Милан Трифуновић, па је НН лице као водич на 
непознатој локацији ван места предвиђеног за прелаз државне границе, избегавајући 
при томе контролу граничне полиције, превело преко реке Дрине на територију Босне 
и Херцеговине свих дванаест миграната и на договореном месту предало држављанину 
Босне и Херцеговине Сеаду Касуповић и другим НН лицима, који су тако преузете 
мигранте на неутврђен начин превезли до Сарајева, где их је дана 24.10.2017. године у 
раним јутарњим сатима по налогу окривљеног Fejzе Gjevdetа, преузео осуђени Рамо 
Кукић и сместио у хотел „Jasmin“ у Сарајеву, одакле је истог дана око 11:00 часова 
сходно налогу окривљеног Fejzе Gjevdetа, осуђени Рамо Кукић ангажовао осуђеног 
Едина Беговића, па су осуђени Кукић изнајмљеним возилом „Volkswagen“ тип „Golf 6“ 
и осуђени Беговић изнајмљеним возилом „Mazda“ превезли свако по четири мигранта 
од Сарајева до Бихаћа, за које време се испред возила којима су управљали по налогу 
осуђеног Кукића, кретао осуђени Сабит Гурдаш који је имао улогу такозваног 
„чистача“ са задатком опсервације трасе кретања до Бихаћа и правовременог 
обавештавања осуђеног Рамe Кукића о наиласку полицијских патрола; 

 
5) 

 
Окривљени Fejza Gjevdet, 

 
са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Рамом Кукић, Миланом 

Трифуновић, Зораном Алимпић, који су правноснажно осуђени пресудама које су 
донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 

 
у временском периоду од 24.10.2017. године до 25.10.2017. године, окривљени 

Fejza Gjevdet организовао недозвољени транзит и прелаз државне границе Републике 



9 
 

Србије за шест миграната од Београда преко Шапца до Сарајева, Босна и Херцеговина 
у циљу њиховог даљег пребацивања у земље Европске уније, на тај начин што је дана 
24.10.2017. године наложио осуђеном Саши Егановићу да ангажује лице које би 
извршило превоз четири мигранта, који је по том налогу ангажовао осуђеног Милана 
Трифуновића да својим возилом марке „Renault“ тип „Scenic“ регистарских ознака ŠA 
172-TX из Београда насеље Борча, преноћиште „Rojal“, преуземе четири мигранта и 
ради недозвољеног прелаза државне границе превезе до места Липничко поље, што је 
овај и учинио, па је истог дана око 16:30 часова наведене мигранте преузео из 
поменутог преноћишта и својим путничком возилом превезао до места Липничко 
поље, где их је на договореном месту у близини државне границе предао НН лицу, кога 
је по претходном договору са осуђеним Сашом Егановићем ангажовао као водича, 
након чега је окривљени Fejza Gjevdet истог дана око 18:00 часова са неутврђеног 
места на подручју Шапца превезао још два мигранта ради недозвољеног прелаза 
државне границе и предао их осуђеном Саши Егановићу са налогом да организује 
њихов даљи превоз ради недозвољеног прелаза државне границе, који је за те сврхе 
ангажовао осуђеног Зорана Алимпића како би возилом превезао мигранте ради 
њиховог недозвољеног прелаза државне границе и на унапред договорном месту у 
близини државне границе предао НН лицу, кога је по претходном договору са 
осуђеним Сашом Егановићем ангажовао осуђени Милан Трифуновић као водича, што 
је осуђени Зоран Алимпић и учинио, да би након прихвата два мигранта, НН лице као 
водич придодало групи од четири мигранта које је прихватило од осуђеног Милана 
Трифуновића, а затим у вечерњим сатима на непознатој локацији исте и превело преко 
реке Дрине на територију Босне и Херцеговине ван места предвиђеног за прелаз 
државне границе уз избегавање контрола граничне полиције и на претходно 
договореном месту предало држављанину Босне и Херцеговине Сеаду Касуповић и 
другим НН лицима који су их на неутврђени начин илегално превезли до Сарајева, где 
их је у раним јутарњим сатима дана 25.10.2017. године, сходно налогу окривљеног 
Fejzе Gjevdetа испред хотела „Jasmin“ улица Купрешка број 26 у Сарајеву, прихватио 
осуђени Рамо Кукић, тако што је сходно налогу окривљеног Fejze Gjevdeta и 
међусобном договору испред улаза хотела паркирао изнајмљено возило марке 
„Volkswagen“ тип „Golf 6“ и укључио сва четири показивача правца, како би га 
мигранти препознали као особу која треба да их прихвати и смести, након чега је 
сходно налогу окривљеног Fejzе Gjevdeta мигранте прихватио и сместио у хотел 
„Jasmin“ ради њиховог даљег транзита ка земљама западне Европе, док је окривљени 
Fejza Gjevdet за извршени недозвољени прелаз државне границе и недозвољени 
транзит миграната исплатио Сеаду Касуповићу износ од 600 евра и то тако што је 
наведени новац предао осуђеном Милану Трифуновићу, а овај тако примљен новац 
предао једном од шест миграната, који је у Сарајеву након прихвата од стране осуђеног 
Раме Кукића, преузети новац предао Сеаду Касуповићу; 
 

6) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet, 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Зораном Алимпић, Миланом 
Трифуновић, који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу 

споразума о признању кривичног дела и нn лицем 
 

 у временском периоду од 01.11.2017. године до 08.11.2017. године, окривљени 
Fejza Gjevdet организовао недозвољени транзит и прелаз државне границе Републике 
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Србије за осам миграната са подручја Аутономне Покрајне Косово и Метохија од 
Београда до Ријеке, Република Хрватска у циљу њиховог даљег пребацивања у земље 
западне Европе, на тај начин што је дана 01.11.2017. године наложио осуђеном Саши 
Егановићу да ангажује лица које би извршила превоз наведених миграната, који је по 
добијеном налогу ангажовао осуђене Милана Трифуновића и Зорана Алимпића да у 
Београду из преноћишта „Royal“ у улици Ранка Миљанића број 52, преузму  мигранте 
и ради њиховог недозвољеног прелаза државне границе превезу до места Липничко 
поље, што су осуђени Трифуновић и Алимпић и учинили и то тако што је истог дана из 
наведеног преноћишта осуђени Трифуновић преузео и у своје возило марке „Seat“ тип 
„Toledo“ регистарских ознака SM 044-KT сместио три мигранта, а осуђени Алимпић 
преузео и у своје путничко возило сместио пет миграната, након чега су извшили 
њихов превоз до унапред договореног места Лозничко поље у близину државне 
границе са Босном и Херцеговином где су их предали НН лицу, кога је као водича на 
основу договора са осуђеним Сашом Егановићем претходно ангажовао осуђени 
Трифуновић, да би након извршеног прихвата свих осам миграната од осуђених 
Трифуновића и Алимпића, НН лице у вечерњим сатима на непознатој локацији и 
превело преко реке Дрине на територију Босне и Херцеговине ван места предвиђеног 
за прелаз државне границе уз избегавање контрола граничне полиције и на претходно 
договореном месту предало држављанину Босне и Херцеговине Сеаду Касуповић и 
другим НН лицима, која су по налозима окривљеног Fejzе Gjevdetа мигрантима 
обезбедили недозвољени транзит кроз територију Босне и Херцеговине и прелаз 
државне границе Босне и Херцеговине и Републике Хрватске као и недозвољени 
транзит до Ријеке, где су их дана 07.11.2017. године у хостелу „Rijeka“, улица Корзо 
број 32, полицијски службеници Републике Хрватске затекли као држављане 
Републике Србије са подручја Аутономне Покрајне Косова и Метохије без 
одговарајућих докумената за улазак и боравак на територији Републике Хрватске и то: 
Јаha Shkelzenа рођеног 10.05.2000. године, Mehanija Leutrimа рођеног 06.03.2000. 
године, Musolli Gentianа рођеног 05.03.2000. године, Kosumi Urimа рођеног 25.01.1992. 
године, Dibrani Armendа рођеног 09.03.1979. године, Samadraxha Bashkimа рођеног 
09.10.1979. године, Ahmeti Zeqirja рођеног 11.08.1994. године и Robaj Arberа рођеног 
26.08.1989. године и који су дана 08.11.2017. године, преко граничног прелаза 
„Батровци“ враћени у Републику Србију, при чему је окривљени Fejza Gjevdet у 
Бијељини осуђеном Саши Егановићу предао новац у износу 1.200,00 евра на име 
трошкова превоза ради недозвољеног прелаза државне границе и недозвољеног 
прелаза државне границе за свих осам миграната;  

 
7) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Миланом Трифуновић, Зораном 
Алимпићем, Далибором Ђурђевић, који су правноснажно осуђени пресудама које су 

донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем зв. „Амига“ 
 
   дана 02.11.2017. године, окривљени Fejza Gjevdet организовао недозвољени 
транзит и прелаз државне границе Републике Србије за шеснаест миграната од 
Београда до Тузле, Босна и Херцеговина, на тај начин што је осуђеном Саши 
Егановићу наложио да ангажује лице које би ради недозвољеног прелаза државне 
границе Републике Србије, у Београду преузело и до угоститељског објекта „Motel 
Luna“ у месту Мајур, улица Војводе Путника број 271 превезло укупно пет мигранта, 
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по ком налогу је осуђени Саша Егановић ангажовао осуђеног Милана Трифуновића 
који је истог дана око 15:15 часова својим путничким возилом марке „Seat“ тип 
„Toledo“, регистарских ознака SM 044-KT, са долазних перона Београдске аутобуске 
станице преузео и до наведеног угоститељског објекта у Мајуру превезао пет 
миграната, у ком објекту су ова лица била смештена до њиховог даљег превоза и 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, након чега су на основу 
договора осуђених Саше Егановић и Милана Трифуновића са НН лицем зв. „Амига“, 
истог дана наведеним мигрантима прикључило још једанаест миграната који су на 
неутврђен начин дошли на подручје Шапца, одакле су у вечерњим сатима тог дана по 
налогу окривљеног Fejze Gjevdeta, осуђени Егановић ангажовао осуђене Милан 
Трифуновића, Зоран Алимпића и Далибора Ђурђевића који су свих шеснаест 
миграната, ради њиховог недозвољеног прелаза државне границе возилима довезли до 
места Лозничко поље, где су их оставили на месту које је претходно по налогу 
осуђеног Егановића, осуђени Трифуновић договорио са НН лицем, кога је ангажовао 
као водича, па је НН лице око 19:00 часова свих шеснаест миграната превело преко 
реке Дрине на територију Босне и Херцеговине ван места предвиђеног за прелаз 
државне границе избегавајући контролу граничне полиције и на унапред договореном 
месту предало држављанину Босне и Херцеговине Сеаду Касуповићу и другим НН 
лицима, који су их илегално превезли до Тузле и сместили у неутврђени објекат, а све 
у циљу омогућавања њиховог даљег кријумчарења ка земљама западне Европе; 
 

8) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Миланом Трифуновић, Зораном 
Алимпићем, Драганом Љубинковићем, који су правноснажно осуђени пресудама које 
су донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем зв. „Амига“ 

 
  у временском периоду од 07.11.2017. године до 10.11.2017. године, oкривљени 
Fejza Gjevdet организовао транзит и недозвољени прелаз државне границе Републике 
Србије за укупно четранаест лица и то три држављанина Републике Србије са подручја 
Аутономне Покрајне Косово и Метохија и једанаест миграната непознатог 
држављанства од Београда на територију Босне и Херцеговине, са циљем њиховог 
пребацивања у земље Европске уније, на тај начин што је oкривљени Fejza Gjevdet 
наложио осуђеном Саши Егановићу да ангажује лица која би ради недозвољеног 
прелаза државне границе Републике Србије у Београду преузело и до уговореног места 
превезло мигранте, сходно ком налогу је осуђени Егановић на основу претходног 
договора са НН лицем звани „Амига“ ангажовао осуђеног Милана Трифуновића, који 
је дана 07.11.2017. године ради недозвољеног прелаза државне границе у три наврата 
из преноћишта „Royal“, Београд улица Ранка Миљића број 52, преузео мигранте и 
својим путничким моторним возилом марке „Seat“ тип „Toledo“ регистарских ознака 
SM 044-KT, превезао до  угоститељског објекта „Motel Luna“ у месту Мајур, улица 
Војводе Путника број 271 и то тако што је у наведеног дана у преподневним сатима 
извршио презимање и превоз укупно осам миграната, након чега је око 16:30 часова 
преузео и превезао још три мигранта а потом око 19:45 часова из преноћишта „Royal“ 
преузео и у своје возило сместио још три мигранта, да би на путу до „Motel Luna“ око 
20:20 часова био заустављен од стране полицијских службеника ПУ Сремска 
Митровица, којом приликом су на основу извршене контроле у његовом возилу били 
легитимисани држављани Републике Србије са подручја Аутономне Покрајне Косово и 
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Метохија и то: Kryeziu Salih рођен 15.03.1994. године, Kelmendi Arjanit рођен 
27.08.2000. године и Berisha Alban 18.04.1997. године, након чега је ова лица сходно 
добијеним налозима осуђени Трифуновић довезао и сместио у „Motel Luna“ до даље 
организације њиховог транзита ради недозвољеног прелаза државне границе, након 
чега је дана 08.11.2017. године око 17:10 часова на основу добијених налога од 
осуђеног Саше Егановића, осуђени Милан Трифуновић и Зоран Алимпић из објекта 
„Motel Luna“ преузели по четири мигранта и својим путничким возилима ради 
недозвољеног прелаза државне границе превезли до места Слепчевић, где су у циљу 
избегавања евентуалних полицијских контрола на аутобуском стајалишту Слепчевић - 
Бабина колиба, са издатим инструкцијама на ком аутобуском стајалишту треба да 
напусте аутобуса, наведена лица сместили у аутобус аутопревозника „Banbus“ 
регистарских ознака BG 020-RČ, након чега су осуђени Трифуновић и Алимпић својим 
путничким возилима пратили аутобус све до места Липнички шор, код скретања за 
Текериш у близини границе са Босне и Херцеговине, на ком аутобуском стајалишту су 
сва лица поново преузели и у циљу њиховог недозвољеног прелаза државне границе 
својим возилима превезли до места Лозничко поље, где су их на претходно 
договореном месту предали НН лицу, које је по налогу осуђеног Егановића, као водича 
ангажовао осуђени Трифуновић, па како у том моменту због појачане контроле 
државне границе НН лице као водич није успело да наведене мигранте преведе на 
територију Босне и Херцеговине, исти је обавестио осуђеног Трифуновића који је 
потом ангажовао такси-возило и свих осам миграната вратио у место смештаја „Motel 
Luna“ до даље организације транзита ради недозвољеног прелаза државне границе, а 
затим је дана 09.11.2017. године осуђени Саша Егановић ради недозвољеног прелаза 
државне границе за превоз миграната ангажовао осуђеног Зорана Алимпића, који је 
истог дана око 17:00 часова из угоститељског објекта „Motel Luna“ прихватио шест 
миграната и ради недозвољеног прелаза државне границе својим возилом превезао до 
места Липнички шор, где је на унапред договореном месту у близини државне границе 
са Босном и Херцеговином предао осуђеном Драгану Љубинковићу, кога је са задатком 
водича претходно ангажовао осуђени Егановић, док је осуђени Зоран Алимпић дана 
10.11.2017. године око 05:00 часова из поменутог објекта смештаја „Motel Luna“ 
преузео још осам миграната и ради недозвољеног прелаза државне границе својим 
возилом превезао до места Липнички шор, где их је по претходном договору чекао 
осуђени Драган Љубинковић и по прихватању придодао претходној групи од шест 
миграната, након чега је по налогу осуђеног Саше Егановића истог дана у јутарњим 
сатима и превео преко државне границе на територију Босне и Херцеговине уз 
избегавање контрола граничне полиције, где је свих четрнаест миграната предао НН 
лицима у циљу ради даљег недозвољеног транзита ка земљама Европске уније; 

 
9) 
 

Окривљени Fejza Gjevdet 
 

са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Зораном Алимпићем, који су 
правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о признању 

кривичног дела и нн. лицем 
 
  у временском периоду од 05.12.2017. године до 08.12.2017. године, окривљени 
Fejza Gjevdet организовао транспорт и недозвољени прелаз државне границе Републике 
Србије за пет држављана Републике Србије са подручја Аутономне Покрајине Косова 
и Метохије од Београда преко територије Босне и Херцеговине на територију 
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Републике Хрватске ради њиховог даљег транзита ка земљама западне Европе, на тај 
начин што је осуђеном Саши Егановићу наложио да ангажује лице које би ради 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије извршило превоз наведених 
лица, по ком налогу је осуђени Егановић ангажовао осуђеног Зорана Алимпића да 
својим  путничким возилом марке „Seat“ тип „Toledo“ регистарских ознака SM 044-KT, 
из преноћишта „Royal“ у Београду, улица Ранка Миљића број 52, дана 05.12.2017. 
године око 15:30 сати преузме пет лица и превезе до унапред договореног места на 
подручју Лознице и то у близини државне границе Републике Србије и Босне и 
Херцеговине, што је овај и учинио а све у циљу њиховог недозвољеног прелаза 
државне границе, за које време се осуђени Саша Егановић возилом марке 
„Volkswagen“ тип „Golf 6“, регистарских ознака ŠA 090-HM кретао испред возила у 
коме је осуђени Зоран Алимпић превозио лица са улогом такозваног „чистача“ и 
задатком да у међусобном телефонском контакту обавештава осуђеног Алимпића о 
присуству полицијских патрола дуж трасе кретања, да би истог дана у вечерњим 
сатима по налогу осуђеног Саше Егановића, осуђени Зоран Алимпић свих пет лица са 
подручја Лознице превезао до другог скровитог места у близини државне границе 
Републике Србије и Босне и Херцеговине где их је предао НН лицу, које их је исте 
вечери превело преко реке Дрине ван места предвиђеног за прелаз државне границе уз 
избегавање контрола граничне полиције и пребацило на територију Босне и 
Херцеговине и предало НН лицима, која су претходно ангажовали окривљени Fejza 
Gjevdet и осуђени Саша Егановић у циљу даљег илегалног транзита поменутих 
миграната према Републици Хрватској и другим земљама западне Европе, која лица су 
дана 08.12.2017. године, интервенцијом полицијских службеника МУП Републике 
Хрватске на граничном прелазу „Пожане“ ухапшени и легитимисани као држављани 
Републике Србије са подручја Аутономне Покрајне Косова и Метохије без уредних 
докумената за боравак на територији Републике Хрватске и то: Shala Burim рођен 
11.10.1986. године, Xhema Fitim рођен 10.08.1993. године, Xhema Fitoraj рођена 
26.01.1987. године, Xhema Florim рођен 29.11.2016. године и Xhema Liberta рођена 
08.09.2013. године; 

 
10) 

 
Окривљени Fejza Gjevdet, 

 
са правноснажно осуђеним лицима  Сашом Егановић, Миланом Трифуновић, Драганом 

Љубинковић, који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу 
споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 

 
у периоду од 04.01.2018. године до 08.01.2018. године, окривљени Fejza Gjevdet 

организовао транзит и недозвољени прелаз државне границе Републике Србије за 
укупно шест лица и то четири држављана Републике Србије са подручја Аутономне 
Покрајне Косова и Метохије и два мигранта непознатог држављанства од Београда, 
преко територије Босне и Херцеговине до непознате локације на територији Републике 
Словеније, на тај начин што је дана 04.01.2018. године наложио осуђеном Саши 
Егановићу да ангажује лице које би ради недозвољеног прелаза државне границе 
Републике Србије извршило превоз наведених лица, сходно ком налогу је осуђени 
Егановић ангажовао осуђеног Милана Трифуновића, који је истог дана око 14:40 
часова са непознате локације у Београду прихвато и у своје путничко возило марке 
„Opel“ тип „Astra“, регистарских ознака ŠA 293-TX сместио четири лица ради њиховог 
недозвољеног прелаза државне границе и превезао до места Липнички шор, док је 
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преостала два лица у циљу њиховог недозвољеног прелаза државне границе сместио у 
аутобус аутопревозника „Duga Petlovača“, купио карте и возачу аутобуса дао 
инструкције на ком аутобуском стајалишту наведена лица треба да напусте аутобус, 
која су током путовања на релацији Београд - Липнички шор били легитимисани од 
стране полицијских службеника МУП Републике Србије, где је утврђено да се ради о 
држављанима Републике Србије са територије Аутономне Покрајине Косова и 
Метохије и то: Vrenezi Albinu рођен 17.10.2000. године и Kryeziu Florentu рођен 
18.08.1991. године, која је након напуштања аутобуса на аутобуском стајалишту код 
скретања за Липнички шор сачекао осуђени Милан Трифуновић, сместио у своје 
возило и заједно са претходно превежена четири лица, у циљу њиховог недозвољеног 
прелаза границе довезао до договореног места у близини државне границе са Босном и 
Херцеговином и предао осуђеном Драгану Љубинковић, кога је претходно ангажовао 
осуђени  Егановић, након чега је осуђени Љубинковић свих шест лица, ван места 
предвиђеног за прелаз државне границе уз избегавање контроле граничне полиције, 
превео преко реке Дрине и пребацио на територију Босне и Херцеговине где их је 
предао НН лицима, која су по налозима окривљеног Fejzе Gjevdeta извршила њихов 
илегални транзит преко територије Босне и Херцеговине и пребацивање на територију 
Републике Хрватске, а потом и на територији Републике Словеније у место Копар, где 
су дана 08.01.2018. године око 17:25 часова од стране полицијских службеника 
Републике Словеније, пронађена и лишена слободе и то четири држављана Републике 
Србије са подручја АП Косова и Метохије без уредних документа за боравак на 
територији Републике Словеније Bashkim Tafilaj рођен 23.05.1968,  Kryeziu Florent 
рођен 18.08.1991. године, Vrenezi Albin рођен 17.10.2000. године и Fisnik Zogu рођен 
26.04.2000. године,  
 
        -чиме је окривљени Fejza Gjevdet извршио продужено кривично дело недозвољен 
прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 става 4 у вези става 2 КЗ у 
саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ.  
 

Па га суд применом наведених законских прописа, те чланова 4; 42; 45; 48 став 
2; 50; 51; 54 и 63 Кривичног Законика Републике Србије 
 
 

О  С  У  Ђ  У  Ј  Е 
 

 
НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНЕ И 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ 

КАО ГЛАВНУ КАЗНУ И НОВЧАНУ КАЗНУ У ИЗНОСУ ОД 500.000,00 
(ПЕТСТОХИЉАДА) ДИНАРА КАО СПОРЕДНУ КАЗНУ КОЈУ ЈЕ ОКРИВЉЕНИ 
ДУЖАН ДА ПЛАТИ У РОКУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА ОД ПРАВНОСНАЖНОСТИ 

ПРЕСУДЕ. 
 

 
      Ако осуђени не плати новчану казну у одређеном року, суд ће новчану казну 
заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане 
казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од 
шест месеци. 
 
     Окривљеном се у изречену казну затвора има урачунати време које проводи у 
притвору по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно 
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одељење за организовани криминал КПП По1 1/18 од 20.02.2018. године по ком 
решењу је лишен слободе дана 18.02.2018. године па на даље. 
 

На основу члана 350 став 5 КЗ од окривљеног Fejzе Gjevdetа трајно се 
одузимају предмети употребљени за извршење кривичног дела и то: 
 

-мобилни телефон марке Samsung S8, црне боје, са IMEI бројем 
355090083194409 и IMEI бројем 355090083194407 и бројем SIM картице 0612288880 и 
38649301340; 

 
-мобилни телефон марке Samsung A5 сиве боје, са IMEI бројевима 

356435085296133/01 и 356436085296131 и бројевима картица 0649004053 и 
38649439700; 

 
-мобилни телефон марке Samsung А5, црне боје, IMEI броја 

356374082826016/01; 
 

-мобилни телефон марке „Nokia“ модел RM1035; IMEI бројева 358908075446320 
и SIM картица серијски број 109030447897; 
 
  а који предмети су одузети по потврди о привремено одузетим предметима 
МУП РС, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, Служба за борбу 
против организованог криминала, стална ударна група за сузбијање кријумчарења 
људи 03/2-6-7 број 1/18 од 18.02.2018. године 
 
 

На основу члана 92 Кривичног Законика, од окривљеног Fejzе Gjevdetа 
одузима се имовинска корист стечена извршењем кривичног дела у износу од 54.600 
евра коју је окривљени дужан уплатити у корист буџета Републике Србије у року од 15 
дана од дана правноснажности пресуде, у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Републике Србије на дан уплате, под претњом принудног 
извршења.  
 
 

 Окривљени Fejzа Gjevdet се обавезује да плати трошкове кривичног поступка, 
чија висина ће бити одређена накнадно посебним решењем. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал КТО број 81/18 од 
16.08.2018. године окривљеном Fejza Gjevdetu је стављено на терет да је извршио 
продужено кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи 
из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у саизвршилаштву, у вези члана 33 и члана 61 
став 1 КЗ.  
  
 У доказном поступку, суд је саслушао окривљеног Fejza Gjevdetа, на предлог 
одбране испитао сведоке Естеру Глигорић и Радета Матовића, а на предлог 
Тужилаштва извео следеће доказе: преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
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телефонског разговора вођеног 26.08.2017. године у 13:58:31 часова између Fejza 
Gjevdetа и Јасмина Гурдаша (трансрипт на страни 85 регистратор 1 списа КТ 1/18); 
извршио увидо у СМС комуникацију обављену дана 26.08.2017. године у 14:02:54 
часова између Fejza Gjevdetа и Јасмина Гурдаша (транскрипт се налази на страни 86 
спис 1 КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнугог телефонског 
разговора вођеног 15.10.2017. године у 19:12.:27 часова између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 88-91 регистратор 1 списа КТИ 
1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 
18.10.2017. године у 12:50:58 часова између Тамаре Кукић и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
се налази на странама 92-93 регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 
садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 19.10.2017. године у 15:00 
између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 94-95 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног дана 19.10.2017. године у 16:39:55 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 96-97 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 20.10.2017. године у 17:27:44 часова између Сабита 
Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 98-99 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине телефонског 
разговора вођеног дана 21.10.2017. године у 07:43:59 часова између Раме Кукића и 
Fejza Gjevdetа (транскрипт овог разговора се налази на страни 100 регистратор 1 списа 
КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора 
вођеног 22.10.2017. године у 15.03:24 између Саше Eгановић и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на странама 101-102 регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођен дана 
22.10.2017. године у 21:10:00 часова између Саше Eгановић и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 105 регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
преслушао аудио запис пресретнутог телефонског разговора вођеног 23.10.2017. 
године у 15:54:38 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се 
налази на страни 107 регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 
пресретнутог телефонског разговора вођеног 23.10.2017. године у 16:09:57 часова 
вођеног између Саше Егановић и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 110 
регистратор 1 списа КТИ 1/18), преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 23.10.2017. године у 17:49:23 часова између Саше 
Егановић и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 111 регистратор 1 списа 
КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора 
вођеног 23.10.2017. годинео у 21:33:37 часова између Саше Eгановић и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 112-113 регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао 
аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 24.10.2017. године 
у 01:13:09 часова између Саше Eгановић и Сеада Касуповића (транскрипт се налази на 
страни 114-116 регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине 
пресретнутог телефонског разговора вођеног 24.10.2017. године у 09.19:57 часова 
између Саше Егановић и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 117 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођено 24.10.2017. године у 10:06:44 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 118-119 
регистратор 1  списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 24.10.2017. године у 10:55:41 часова између Саше 
Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 120-121 регистратор 1 
списа КТИ 1/18);  преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског 
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разговора вођеног дана 24.10.2017. године у 12:29:55 часова између Саше Eгановића и 
Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 122 регистратор 1 списа КТИ 
1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 
24.10.2017. године у 14:18:14 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 123 регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 21:33:37 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт овог разговора се налази на странама 131-132 регистратор списа 1 КТИ 
1/18); извршио увид у фотодокументацију надзорне камере „„Banca Intesa“ а.д. 
Експозитура у Прибоју, улица Немањина број 48-50 од 10.10.2017. године (стране 136-
142, регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид у Информацију ЈП „Путеви Србије“ 
о евидентираним проласцима моторних возила на свим деоницама, број 687 од 
08.12.2017. године (стране 144-145, регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
Одоговор на захтев „Banca Intesa“ од 07.11.2017. године (стране 146-147, регистратор 1 
списа КТИ 1/18); извршио увид у проверу МУП РС, Дирекције полиције, Управа 
граничне полиције, 03/8/7/2 број: 230-279/18 од 02.02.2018. године (страна 148-150, 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид у провере МУП РС, Дирекција полиције, 
Штаб МУП РС за Аутономну Покрајину Косово и Метохија, Копнене зоне безбедности 
12а, број 38/2018 од 31.01.2018. године (страна 151, регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице Morina Jetlir (страна 153, 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице 
Krasniqi Jemin (страна 154, регистратор 1 списа КТИ 1/18);  извршио увид у податке 
МУП РС, Потврда за лице Morina Freskim (страна 155, регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице Morina Edion (страна 156, 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице 
Gashi Islam (страна 157, регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 
садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 10.10.2017. године у 12:36:00 
часова између Тамаре Кукић и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 178, 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног дана 10.10.2017. године у 12:52:23 часа између Тамаре 
Кукић и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 179, регистратор 1 списа КТИ 
1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 
11.10.2017. године у 12:51:25 часова између Fejza Gjevdetа и Раме Кукића (страна 195, 
регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 11.10.2017. године у 12:55:04  часова између Fejza 
Gjevdetа и Раме Кукића (транскрипт овог телефонског разговора налази се на страни 
196, регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 11.10.2017. године у 13:08:01 часова између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdeta (транскрипт разговора се налази на страни 197, регистратор 1 списа КТ 1/18); 
извршио увид у садржину СМС поруке која је реализована 11.10.2017. године у 
14:32:32 часова између Fejza Gjevdetа и Раме Кукића (транскрипт се налази на страни 
200, регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог 
телефонског разговора вођеног дана 12.10.2017. године у 12:41:33 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 208, регистратор 1 списа КТ 
1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора који је 
вођен дана 12.10.2017. године у 16:50.25 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 211-212 регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 
15.10.2017. године у 19:12:27 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
се налази на страни 213-216 регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 



18 
 

садржине пресретнутог телефонског  разговора вођеног 15.10.2017. године у 20:07:13 
часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 
217-220, регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ комуникција 
Fejza Gjevdetа, Раме Кукића, Тамаре Кукић, Радивоја Матића и НН лица у периоду од 
09.10. до 11.10.2017. године (налази се на страни 225, регистратор 1 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у Информацију Државне агенције за истрагу и заштиту Босне и 
Херцеговине „СИПА“ за оперативну обраду „Пента“ достављену Управи 
криминалистичке полиције (страна 226, регистратор 1 списа КТИ 1/18); извршио увид 
у допис Министарства сигурности Босне и Херцеговине Државне агенције за истрагу и 
заштиту број I-16-04/2-04-1-557-48/17 од 08.01.2017. године, Информацију „Албатрос“ 
и „Пента“ (стране 227-229, регистратор 1 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 
садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. године у 12:30:53 
часова између Fejza Gjevdetа и непознате женске особе (транскрипт се налази на 
страни 242-243, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС 
комуникације остварене дана 18.10.2017. године у 12:37:42 часова између Fejza 
Gjevdetа и непознате женске особе (транскрипт се налази на страни 244, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 18.10.2017. године у 12:50:58 часова између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 245-246, регистратор 2 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
18.10.2017. године у 12:54:43 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 247-248, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
аудио запис садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 18.10.2017. 
године у 12:57:09 часова између Fejza Gjevdetа и непознате женске особе (транскрипт 
се налази на страни 249-250, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 
садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. године у 13:59 
часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 251, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС поруке од 18.10.2017. 
године у 13:02:30 часова између Тамаре Кукић и Fejza Gjevdetа (транскрипт ове СМС 
поруке се налази на страни 252, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
садржину СМС поруке реализоване дана 18.10.2017. године у 14:07:49 часова између 
Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 257, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 18.10.2017. године у 14:46:10 часова између Тамаре 
Кукић и Раме Кукића (транскрипт разговора се налази на страни 258, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис садржине пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 18.10.2017. године у 15:01:56 часова између Саше Eгановића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 263, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
18.10.2017. године у 15:24:22 часова између Тамаре Кукић и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
разговора се налази на страни 264, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. 
године у 16:18:21 час између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт овог 
разговора се налази на страни 265, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
18.10.2017. године у 18:19:22 часа између Fejza Gjevdetа и Саше Eгановића (транскрипт 
се налази на страни 270, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис 
садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. године у 18:30:19 
часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на 
страни 271, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
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пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. године у 19:02:28 часова 
између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 273, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 19.10.2017. године у 00:46:48 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 286, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
19.10.2017. године у 10:02:06 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
разговора се налази на страни 287-288, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 19.10.2017. 
године у 11:52:52 часа између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на 
страни 291, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора вођеног 19.10.2017. године у 12:28:30 часова 
између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 293, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 19.10.2017. године у 12:33:56 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 294, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора који је вођен 19.10.2017. године у 16:39:55 часова између Раме Кукића и 
Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 299-300, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа садржине пресретнутог телефонског 
разговора који је вођен 19.10.2017. године у 17:49:03 часа између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 301, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је 
вођен дана 19.10.2017. године у 18:23:16 часова између Fejza Gjevdetа и непознате 
мушке особе (транскрипт разговора се налази на страни 302, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
обављеног дана 19.10.2017. године у 18:20:19 часова између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 303, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину пресретнутог телефонског разговора вођеног 19.10.2017. 
године у 21:30:12 између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на 
странама 304-305, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 19.10.2017.  године у 21:31:43 часова 
између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 306-
307, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен дана 19.10.2017. године у 06:18:00 часова између 
Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 308, регистратор 2 списа 
КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС поруке остварене 19.10.2017. године у 
09:33:48 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт ове СМС поруке се 
налази на страни 312, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ 
кретања мобилног телефона Fejza Gjevdetа по базним станицама за дан 18.10.2017. 
године у периоду од 13:45 до 16:45 часова (доказ се налази на страни 315, регистратор 
2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања мобилних телефона Fejza 
Gjevdetа и Саше Егановића по базним станицама за дан 18.10.2017. године у периоду 
од 17:25 до 21 час (страна 316, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
графички приказ кретања мобилних телефона Раме Кукића, Тамаре Кукић, Fejza 
Gjevdetа, Саше Егановића, Милана Трифуновића, Далибора Ђурђевића и НН лица по 
базним станицама за дан 18.10.2017. године (страна 317, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); извршио увид у графички приказ кретања мобилног телефона Fejza Gjevdetа по 
базним станицама за дан 18.10.2017. године  у периоду од 17:25 до 21:00 часова (страна 
319, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ комуникација 
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Раме Кукића, Тамаре Кукић, Fejza Gjevdetа, Саше Егановића, Милана Трифуновића, 
Далибора Ђурђевића и НН лица у периоду од 18.10. до 20.10.2017. године (страна 320, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања мобилних 
телефона Раме Кукића, Тамаре Кукић, Fejza Gjevdetа, Саше Егановића, Милана 
Трифуновића, Далибора Ђурђевића и НН лица по базним станицама у периоду од 
18.10. до 20.10.2017. године (страна 324, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид 
у графички приказ кретања мобилног телефона Fejza Gjevdetа по базним станицама за 
дан 18.10.2017. године у периоду од 17:30 до 19:30 часова (страна 326/1, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 19.10.2017. године у 19:00:16 часова између Саше Eгановића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт овог телефонског разговора се налази на страни 340, регистратор 
2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресренутог телефонског 
разговора вођеног дана 19.10.2017. године у 19:07:31 час између Саше Eгановића и 
Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 341, регистратор 2 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 
19.10.2017. године у 22:32:43 часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
се налази на страни 358, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 19.10.2017. године у 22:37:29 
часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 359, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 20.10.2017. године у 06:04:03 часа између Саше 
Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 367-368, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 20.10.2017. године у 06:20:12 часова између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 372, регистратор 2 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођен 
20.10.2017. године у 08:03:01 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 378 у регистратору 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 20.10.2017. 
године у 11:00:46 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
разговора се налази на странама 410-411, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
20.10.2017. године у 19:17:32 часа између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се 
налази на страни 419, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 20.10.2017. године у 19:18:42 
часа између Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на 
страни 420, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора који је вођен 20.10.2017. године у 19:19:43 часа 
између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт овог разговора се налази на странама 
421, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног дана 21.10.2018. године у 06:47:48 часова између 
Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 422-423, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 21.10.2017. године у 07:27:49 часова између Сабита 
Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 426, регистратор 2 списа 
КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
вођеног 21.10.2017. године у 07:32:23 часа између Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 428, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
21.10.2017. године у 07:35:35 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
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разговора се налази на страни 431, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. 
године у 07:43:59 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт овог 
разговора се налази на страни 432 у регистратору 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. 
године у 10:02:44 часа између Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази 
на страни 436-437, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора који је вођен 21.10.2017. године у 11:21:04 часова 
између Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 442-443, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 21.10.2017. године у 11:25:33 часа између Сабита 
Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 445, регистратор 2 списа 
КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
који је вођен 21.10.2017. године у 12:35:33 часа између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа  
(транскрипт разговора се налази на страни 447-448, регистратор 2 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
22.10.2017. године у 11:45:19 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
се налази на страни 449, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. године у 13:17:17 
часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа  (транскрипт се налази на страни 454 у 
регистратору 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 22.10.2017. године у 13:38:59 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 457-458, регистратор 2 списа 
КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресртнутог телефонског разговора 
вођеног 22.10.2017. године у 14:41:51 час између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 459, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 22.10.2017. 
године у 17:01:30 часова између Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа (транскрипт се 
налази на страни 463-464, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 22.10.2017. године у 19:25:40 
часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе (транскрипт се налази на страни 
468, регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 23.10.2017. године у 10:41:02 часа између Раме Кукића 
и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 473-474, регистратор 2 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 12:22:22 часа између Fejza Gjevdetа и НН женске особе 
(транскрипт разговора се налази на страни 477, регистратор 2 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 15:02:51 час између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
разговора се налази на страни 480, у регистратору 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
графички приказ кретања мобилног телефона Драгана Љубинковића по базним 
станицама за дан 20.10.2017. године у периоду од 07:20 до 07:50 часова (страна 513, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања по базним 
станицама мобилних телефона Драгана Љубинковића, Милана Трифуновића, Саше 
Егановића, Зорана Алимпића, Fejza Gjevdetа, Раме Кукића, Тамаре Кукић, Сабита 
Гурдаша и Едина Беговића у периоду од 19.10. до 24.10.2017. године (налази се у 
регистратору број 2, страна 514, списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ 
кретања по базним станицама мобилних телефона Саше Егановића, Драгана 
Љубинковића, Милана Трифуновића, Зорана Алимпића и Fejza Gjevdetа за дан 
20.10.2017. године у периоду од 02:00 до 09:00 часова (страна 516, регистратор 2 списа 
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КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања по базним станицама мобилних 
телефона Саше Агановића, Fejza Gjevdetа, Милана Трифуновића, Зорана Алимпића и 
Драгана Љубинковића за дан 20.10.2017. године у периоду од 02:00 до 09:00 часова 
(страна 517, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања 
по базним станицама мобилних телефона Зорана Алимпића за дан 20.10.2017. године у 
периоду од 04:50 до 08:15 часова (страна 518, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио 
увид у графички приказ кретања по базним станицама мобилних телефона Едина 
Беговића, Сабита Гурдаша, Fejza Gjevdetа, Тамаре Кукић, Раме Кукића, Едина 
Беговића, Саше Егановића, Зорана Алимпића, Милана Трифуновића и Драгана 
Љубинковића у периоду од 19.10. до 24.10.2017. године (страна 519, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања по базним станицама 
мобилних телефона Fejza Gjevdetа за дан 20.10.2017. године у периоду од 05:00 до 
09:00 часова (страна 521, регистратор 2 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички 
приказ кретања по базним станицама мобилних телефона Зорана Алимпића, Милана 
Трифуновића, Саше Егановића, Драгана Љубинковића, Тамаре Кукић, Едина Беговића, 
Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа у периоду од 19.10.-24.10.2017. године (страна 522, 
регистратор 2 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 19.10.2017. године у 21:31:43 часа између Раме Кукића 
и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 306-307, регистратор 2 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног дана 22.10.2017. године у 09:51:47 часова између Fejza Gjevdetа и 
Радивоја Матића  (транскрипт разговора се налази на страни 561, регистратор 3 списа 
КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
вођеног 22.10.2017. године у 14:48:24 часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 562-563, регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 22.10.2017. 
године у 15:03:24 часа између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази 
на странама 564-565, ретистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 22.10.2017. године у 15:11:36 
часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 566, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 22.10.2017. године у 15:14:24 часа између Fejza 
Gjevdetа и Радивоја Матића (транскрипт се налази на странама 567-568, регистратор 3 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 22.10.2017. године у 16:56:53 часа између Саше Eгановића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 571, регистратор 3 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
22.10.2017. године у 17:09:35 часова између Сабита Гурдаша и Fejza Gjevdetа, а у 
наставку истог разговарају Рама Кукић и Fejza Gjevdet (транскрипт разговора се налази 
на страни 572, регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора вођеног 22.10.2017. године у 17:37:10 часова 
између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на странама 573-574 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен дана 22.10.2017. године у 18:11:47 часова између 
Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 578-579, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 22.10.2017. године у 19:17:18 часова између Саше 
Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 583, регистратор 
3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 22.10.2017. године у 21:10:00 часова између Саше Егановића и Fejza 
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Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 587, регистратор 3 списа  КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 09:56:20 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на странама 588-589, регистратор 3 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 12:47:55 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на странама 590-591, регистратор 3 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 12:57:13 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 593, регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 23.10.2017. 
године у 17:01:25 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се 
налази на страни 601 у регистратору 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 23.10.2017. године у 17:49:23 часа 
између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 603, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 23.10.2017. године у 20:02:16 часова између Fejza 
Gjevdetа и Сеада Касуповића (транскрипт се налази на страни 615-616, регистратор 3 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 23.10.2017. године у 20:41:21  час између Саше Eгановића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 619, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио 
увид у садржину СМС поруке остварене дана 24.10.2017. године у 10:54 часа између 
Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт ове поруке се налази на страни 633, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС поруке остварене дана 
24.10.2017. године у 10:55:07 часова између Раме Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
се налази на страни 634, регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 24.10.2017. године у 16:45:17 
часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт овог разговора се налази 
на страни 655, регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора вођеног 24.10.2017. године у 16:46:29 часова 
између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 657, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС поруке реализоване 
дана 24.10.2017. године у 17:39:53 часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт СМС поруке се налази на страни 662, регистратор 3 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
24.10.2017. године у 17:48:00 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 663, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
графички приказ комуникација Зорана Алимпића, Fejza Gjevdetа, Сабита Гурдаша, 
Едина Беговића, Раме Кукића, Милана Трифуновића и НН лица у периоду од 22.10. до 
24.10.2017. године (страна 668, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
графички приказ кретања броја мобилног телефона 064/900-60-43 корисника Fejza 
Gjevdetа по базним станицама за дан 23.10.2017. године у периоду од 15:00 до 20:30 
часова (страна 669, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ 
кретања бројева мобилних телефона 061/228-88-80, 064/900-6043 и 061/22-50-910, 
корисника Fejza Gjevdetа и Саше Eгановића по базним станицама за дан 23.10.2017. 
године у периоду од 15:20 до 21:20 часова (страна 674, регистратор 3 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у графички приказ комуникација Зорана Алимпића, Саше Eгановића, 
Fejza Gjevdetа,  Сабита Гурдаша, Едина Беговића, Раме Кукића, Милана Трифуновића 
и  НН лица у периоду од 22.10. до 24.10.2017. године (страна 675, регистратор 3 списа 
КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Зорана Алимпића, Саше 
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Егановића, Fejza Gjevdetа, Сабита Гурдаша, Едина Беговића, Раме Кукића, Милана 
Трифуновића и НН лица у периоду од 22.10. до 24.10.2017. године (страна 676, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен дана 24.10.2017. године у 14:18:14 часова између 
Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 688, регистратор 3 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођеног 24.10.2017. године у 16:53:29 часова између Саше Eгановића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 698, регистратор 3 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
23.10.2017. године у 21.33:37 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на странама 709-710, регистратор 3 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресренутог телефонског разтовора вођеног 24.10.2017. године 
у 20:50:02 часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на 
страни 714, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ 
комуникација Зорана Алимпића, Саше Eгановића, Fejza Gjevdetа, Раме Кукића, Милана 
Трифуновића и НН лица у периоду од 24.10. до 25.10.2017. године (страна 718, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Зорана 
Алимпића, Саше Егановића, Fejza Gjevdetа, Раме Кукића, Милана Трифуновића и НН 
лица у периоду од 24.10. до 25.10.2017. године (страна 719, регистратор 3 списа КТИ 
1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Зорана Алимпића, Саше 
Eгановића, Fejza Gjevdetа, Раме Кукића, Милана Трифуновића и НН лица у периоду од 
24.10. до 25.10.2017. године (страна 721, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид 
у графички приказ кретања бројева мобилних телефона 061/228-88-80 и 064/900-60-43 
корисника Fejza Gjevdetа по базним станицама за дан 24.10.2017. године у периоду од 
17:30 до 19:30 часова (страна 722, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
графички приказ кретања бројева мобилних телефона 064/415-29-72, 061/187-90-24, 
061/22-88-880 и 064/900-60-43, корисника Fejza Gjevdetа и Милана Трифуновића по 
базним станицама за дан 24.10.2017. године у периоду од 16:00 до 18:35 часова (страна 
723, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у провере МУП РС, Дирекција 
полиције, Штаб МУП РС за Аутономну Покрајину Косово и Метохија, Копнена зона 
безбедности 12А, број 38/2018 од 31.01.2018. године (страна 729-730, регистратор 3 
списа КТИ 1/18), извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице Musolli Fentian 
(страна 731, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у податке МУП РС, Потврда 
за лице Косуми Урим (страна 732, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
податке МУП РС, Потврда за лице Дибрани Арменд (страна 733, регистратор 3 списа 
КТИ 1/18); извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице Ахмети Зекуирја (страна 
734, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у податке МУП РС, Потврда за лице 
Робај Арбер (страна 735, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички 
приказ кретања броја мобилног телефона 064/415-29-72 корисника Милана 
Трифуновића, по базним станицама за дан 01.11.2017. године у периоду од 15:20 до 
19:40 часова (страна 737, регистратор 3  списа КТИ 1/18); извршио увид у графички 
приказ комуникација Милана Трифуновића, Fejza Gjevdetа, Зорана Алимпића и Саше 
Егановића у периоду од 07.11. до 08.11.2017. године (страна 738, регистратор 3 списа 
КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ кретања броја мобилног телефона 061/18-
79-024, корисника Милана Трифуновића, по базним станицама за дан 01.11.2017. 
године у периоду од 15:15  до 19:50 часова (страна 739, регистратор 3 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у графички приказ комуникација Милана Трифуновића, Fejza Gjevdetа, 
Зорана Алимпића, Саше Егановића и НН лица у периоду од 01.11. до 02.11.2017. 
године (страна 740, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ 
комуникације Милана Трифуновића, Fejza Gjevdetа. Зорана Алимпића и Саше 
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Егановића у периоду од 07.11. до 08.11.2017. године (страна 741, регистратор 3 списа 
КТИ 1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Милана Трифуновића, Fejza 
Gjevdetа, Зорана Алимпића, Саше Eгановића и НН лица у периоду од 01.11. до 
02.11.2017. године (страна 745, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
графички приказ комуникације Милана Трифуновића, Fejza Gjevdetа, Зорана Алимпића 
и Саше Eгановића у периоду од 07.11. до 08.11.2017. године (страна 746, регистратор 3 
списа КТИ 1/18): извршио увид у графички приказ комуникација Милана 
Трифуновића, Fejza Gjevdetа, Зорана Алимпића, Саше Eгановића и НН лица у периоду 
од 01.11. до 02.11.2017. године (страна 747, регистратор 3 списа КТИ 1/18); извршио 
увид у одговор Републике Хрватске, Министарства унутрашњих послова, 
Равнатељства полиције, Управе криминалистичке полиције, Полицијског националног 
уреда за сузбијање корупције и организованог криминалитета, број: 511-0172/12-ОГР-
29/143-17 од 31.01.2018. године (страна 749-752, регистратор 3 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у садржину СМС поруке између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа од 
01.11.2017. године у 10:19:18 часова (страна 1772, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
08.11.2017. године у 08:30:38 часова између Fejza Gjevdetа и Милана Трифуновића 
(транскрипт се налази на сграна 1773-1774, регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 01.11.2017. 
године у 21:05:46 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се 
налази на страни 1778, регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефоског разговора вођеног 01.11.2017. године у 18:53:45 часова 
између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 
1785, регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресренутог 
телефонског разговора вођеног 01.11.2017. године у 15:50:08 часова између Саше 
Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се налази на страни 1789, регистратор 7 списа 
КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
који је вођен дана 01.11.2017. године у 14:13:29 часова између Саше Eгановића и Fejza 
Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 1794, регистратор 7 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
01.11.2017. године у 13:35:15 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на странама 1801-1802, регистратор 7 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
01.11.2017. године у 12:49:33 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт се налази на страни 1803-1804, регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 01.11.2017. 
године у 11:55:49 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт се 
налази на страни 1805, регистратор 7 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС 
поруке од 01.11.2017. године у 10:20:24 часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт СМС поруке се налази на страни 1810, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у садржину СМС комуникације остварене 01.11.2017. године у 10:19:42 
часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт СМС поруке се налази на 
страни 1811, регистратор 7 списа КТИ 1/18), извршио увид у СМС поруку од 
01.11.2017. године у 10:19:42 часа између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (страна 
1812, регистратор 7 списа КТИ 1/18); извршио увид у СМС поруке обављене дана 
01.11.2017. године у 10:19:18 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт ове СМС поруке се налази на страни 1813, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у СМС поруку од 01.11.2017. године у 10:18:57 часова између Саше 
Eгановића и Fejza Gjevdetа (страна 1814, регистратор 7 списа КТИ 1/18); извршио увид 
у СМС поруку од 01.11.2017. године у 10:18:44 часова између Саше Eгановића и Fejza 
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Gjevdetа (транскрипт поруке се налази на страни 1815, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у СМС поруку од 01.11.2017. године у 10:18:38 часова између Саше 
Егановића и Fejza Gjevdetа  (транскрипт СМС поруке се налази на страни 1816, 
регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 01.11.2017. године у 10:14:48 часова између Саше 
Eгановића и Милана Трифуновића (транскрипт разговора се налази на страни 1817-
1818, регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођеног 01.11.2017. године у 10:06:36 часова између Саше 
Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 1821, 
регистратор 7 списа КТИ 1/18); извршио увид у СМС поруку од 01.11.2017. године у 
10:04:47 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт СМС поруке се 
налази на страни 1822, регистратор 7 списа КТИ 1/18); извршио увид у СМС поруку од 
01.11.2017. године у 10:04:38 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт поруке се налази на страни 1823, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
дана 01.11.2017. године у 09:49:57 часова између Саше Eгановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 1824-1825, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
08.11.2017. године у 04:27:51 час  између Fejza Gjevdetа и Милана Трифуновића 
(транскрипт разговора се налази на страни 1837, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
08.11.2017. године у 03:52:22 часа између Fejza Gjevdetа и Милана Трифуновића 
(транскрипт разговора се налази на страни 1842-1843, регистратор 7 списа КТИ 1/18); 
преслушао аудио запис пресретнутог телефонског разговора вођеног 08.11.2017. 
године у 02:43:23 часа између Милана Трифуновића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
разговора се налази на страни 1848-1849, регистратор 7 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнугог телефонског разговора који је вођен 03.11.2007. 
годние у 11:58:13 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
разговора се налази на странама 1852-1853, регистратор 8 списа КТИ 1/ 18); преслушао 
садржину аудио записа  пресретнутог телефонског разговора од 03.11.2017. године у 
13:49:53 часа између Fejza Gjevdetа и Едо Бошњака (транскрипт разговора се налази на 
страни 1854-1855, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 02.11.2017. године у 18:54:56 
часова између Саша Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт овог разговора се налази 
на страни 1861, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора вођеног 02.11.2017. године у 15:28:58 часова 
између Милана Трифуновића и Fejza Gjevdetа (тралскрипт се налази на страни 1871, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен дана 09.11.2017. године у 14:48:46 часова између 
Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 1950-
1951, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао аудио запис пресретнутог 
телефонског развовора који је вођен дана 09.11.2017. године у 12:33:05 часова између 
Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 1952-
1953, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнугот 
телефонског разговора који је  вођен дана 08.11.2017. године у 12:16:53 часа између 
Милана Трифуновића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 1980, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнугог 
телефонског разговора који је вођен 08.11.2017. године у 12:10:34 часа између Милана 
Трифуновића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 1983-1984, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
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телефонског разговора вођеног 07.11.2017. године у 16:00:40 часова између Саше 
Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 1993-1994, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 07.11.2017. године у 13:58:42 часа између Саше 
Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 2006-2007, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресренутог 
телефонског разговора који је вођен 07.11.2017. године у 13:48:08 часова између Раме 
Кукића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на странама 2008-2009, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину пресретнутог телефонског 
разговора који је вођен 06.12.2017. године у 15:32:05 часова између Fejza Gjevdetа и 
Зорана Алимпића (транскрипт разговора се налази на страни 2015, регистратор 8 списа 
КТИ 1/18); преслушао садржину пресретнутог телефонског разговора вођеног 
06.12.2017. године у 17:26:16 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
(транскрипт разговора се налази на странама 2016-2017, регистратор 8 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 21:15.06 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
зване „Адо“ (транскрипт разговора се налази на страни 2018, регистратор 8 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнугог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 18:30:12 часова између Fejza Gjevdetа и Зорана Алимпића 
(транскрипт разговора се налази на странама 2019-2020, регистратор 8 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 17:09:54 часова између Fejza Gjevdetа и Зорана Алимпића 
(транскрипт раугпвпра се налази на страни 2021, регистратор 8 списа КТИ 1/18);  
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 17:06:26 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 2022, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
05.12.2017. године у 15:42:39 часова између Fejza Gjevdetа и Зорана Алимпића 
(транскрипт разговора се налази на страни 2026, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 15:40:44 часа између Fejza Gjevdetа и Зорана Алимпића 
(трансркипт овог разговора се налази на страни 2027, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.12.2017. године у 21:50:38 између Fejza Gjevdetа и Рада Матовића (транскрипт 
разговора се налази на страни 2028, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 04.12.2017. 
године у 18:16:42 часа између Fejza Gjevdetа и Саше Егановића (транскрипт разговора 
се налази на страни 2029, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 07.12.2017. године у 19:50:02 
часа између Fejza Gjevdetа и непознате мушке  особе (транскрипт овог разговора се 
налази на странама 2030-2032, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину 
аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 07.12.2017. године у 
17:02:00 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе (транскрипт разговора 
се налази на странама 2033-2034, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину 
аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 06.12.2017. године у 
18:22:35 часова између Fejza Gjevdetа и Зорана Алимпића (транскрипт разговора се 
налази на странама 2035-2036, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину 
аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 05.12.2017. године у 
20:29:14 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се 
налази на странама 2037-2038, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину 
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аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 05.12.2017. године у 
20:11.30 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт телефонског 
разговора се налази на страни 2039, регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 05.12.2017. 
године у 20:07:49 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа (транскрипт 
телефонског разговора се налази  на страни 2040, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 20:02:04 часа између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа  
(транскрипт разговора се налази на странама 2041-2042, регистратор 8 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је 
вођен 05.12.2017. године у 19:23:49 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 2043, регистратор 8  списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 11:40:25 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на странама 2045-2046, регистратор 8 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.12.2017. године у 09:21:39 часова између Саше Егановића и Fejza Gjevdetа 
(транскрипт разговора се налази на страни 2047, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
извршио увид у транскрипт садржине СМС поруке од 04.01.2018. године у 09:31:22 
часва између Fejza Gjevdetа и Саше Егановића (транскрипт се налази на страни 2048, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у транскрипт садржине СМС поруке од 
05.01.2018. године у 10:03:05 часова између Fejza Gjevdetа и НН лица (транскрипт 
СМС поруке се налази на страни 2049, регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
транскрипт СМС поруке од 05,01.2018. године у 10:04:11 часова између Fejza Gjevdetа 
и НН лица (транскрипт се налази на страни 2050, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао аудио записа садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 
05.01.2018. године у 21:46:54 часа између Fejza Gjevdetа и Зорана званог „Босанчерос“ 
(транскрипт аудио записа се налази на страни 2051, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
04.01.2018. годпне у 17:39:47 часова између Fejza Gjevdetа и НН лица (транскрипт 
разговора се налази на страни 2054, регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
транскрипт садржине СМС поруке остварене 08.01.2018. године у 12:18.51 час између 
Fejza Gjevdetа  и непознате мушке особе под именом „Зоран“ (транскрипт ове поруке 
се налази на страни 2055, регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину 
транскрипта СМС поруке која је остварена 08.01.2018. године  у 11:37:26 часова 
између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зорана“ (садржина транскрипта се 
налази на страни 2056, регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину 
транскрипта СМС поруке од 06.01.2018. године у 18:39:11 часова између Fejza Gjevdetа 
и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2057, регистратор 8 
списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС поруке остварене 06.01.2018. године 
у 18:36:33 часа између Fejza Gjevdetа  и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се 
налази на страни 2058, регистратор 8  списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину 
транскрипта СМС поруке остварене 06.01.2018. године у 18:06:10' часова између Fejza 
Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2059, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину СМС поруке од 06.01.2018. 
године у 15:12:02 часа између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“ 
(транскрипт се налази на страни 2060, регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у 
садржину транскрипта СМС поруке од 06.01.2018. године у 14:29:50 часова између 
Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2061, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); извршио увид у садржину транскрипта СМС поруке од 
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06.01.2018. године у 13:53:52 часа између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
„Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2062, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођеног 
06.01.2018. године у 11:00:05 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
„Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2063, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
06.01.2018. године у 10:29:59 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
„Зоран“ (транскрипт се налази на странама 2064, регистратор 8 списа КТИ 1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресренутог телефонског разговора вођеног 
06.01.2018. године у 08:58:05 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
„Зоран“ (транскрипт  разговора се налази на страни 2066, регистратор 8 списа КТИ 
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је 
вођен 06.01.2018. године у 07:29:03 часа између Fejza Gjevdetа и непознате мушке 
особе „Зоран“ (транскрипт разговора се налази на странама 2067-2068, регистратор 8 
списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора који је вођен 06.01.2018. године у 07:13:43 часа између Fejza Gjevdetа и 
непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт разговора се налази на страни 2069, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 06.01.2018. године у 04:30:35  часова између Fejza 
Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2070, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 06.01.2018. године у 04:24:32 часа између Fejza 
Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2071, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 06.01.2018. године у 04:14:42 часа између Fejza 
Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“ (транскрипт се налази на страни 2072, 
регистратор 8 списа КТИ 1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора обављеног дана 06.01.2018.године у 04:13:46 између Fejza 
Gjevdetа и Н.М. „Зоран“, (транскрипт разговора се налази на страни 2073, регистратор 
8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора вођен 05.01.2018.године у 22:50:17 између Fejza Gjevdetа и непознате мушке 
особе „Зоран“, (транскрипт разговора се налази на страни 2074, регистратор 8 списа 
Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
вођен 05.01.2018.године у 20:40:46 између Fejza Gjevdetа и непознатог мушког лица 
„Зоран“, (транскрипт разговора се налази на страни 2075, регистратор 8 списа Кти-
1/18); извршио увид у транскрипт СМС поруке коју је дана 05.01.2018.године у 
18:04:56 часова Fejza Gjevdeta примио од „Western union“ (транскрипт СМС поруке се 
налази на страни 2076, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 16:24:50 између 
Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“, (транскрипт се налази на страни 2077, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); извршио увид у транскрипт СМС поруке коју је дана 
05.01.2018.године у 15:49:50 часова Fejza Gjevdeta примио од стране „Western union“ 
(транскрипт се налази на страни 2078, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
05.01.2018.године у 15:05:52 између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“, 
(транскрипт се налази на страни 2079-2080, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 
15:04:33 између Fejza Gjevdetа и НН лица „Ада звани Суви“, (транскрипт се налази на 
страни 2081, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 15:02:17 часова између 
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Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“, (транскрипт се налази на страни 2082, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 14:20:28 између Fejza Gjevdetа и 
непознате мушке особе „Зоран“, (транскрипт се налази на страни 2083, регистратор 8 
списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског 
разговора који је вођен 05.01.2018.године у 14:10:47 часова између Fejza Gjevdetа и НН 
лица „Ада звани Суви“ (транскрипт се налази на страни 2084, регистратор 8 списа Кти-
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођен 
05.01.2018.године у 13:57:41 између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе „Зоран“, 
(транскрипт се налази на страни 2085-2086, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 
13:56:55 између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе (транскрипт се налази на 
страни 2087, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора који је вођен 05.01.2018.године у 13:37:05 између 
Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе (транскрипт се налази на страни 2088, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 13:12:51 између Fejza Gjevdetа и 
непознате мушке особе зване „Ада звани Суви“, (транскрипт се налази на страни 2089, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 13:02:09 између Fejza Gjevdetа и 
непознате мушке особе „Ада звани Суви“, (транскрипт се налази на страни 2090, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 05.01.2018.године у 12:22:02 између Fejza Gjevdetа 
и непознате мушке особе, (транскрипт се налази на страни 2091, регистратор 8 списа 
Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који 
је вођен 05.01.2018.године у 12:07:10 чаова између Fejza Gjevdetа и непознатог мушког 
лица „Зоран“, (транскрипт се налази на страни 2092-2093, регистратор 8 списа Кти-
1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је 
вођен 05.01.2018.године у 10:14:06 часова између Fejza Gjevdetа и непознате мушке 
особе, (транскрипт се налази на страни 2094, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао 
садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 
10:05:33 чаосва између Fejza Gjevdetа и непознатог мушког лица (транскрипт разговора 
се налази на страни 2095, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 05.01.2018.године у 09:51:24 
између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе (транскрипт се налази на страни 2096, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора вођен 05.01.2018.године у 09:42:54 часа између Fejza Gjevdetа и 
непознате мушке особе, (транскрипт се налази на страни 2097, регистратор 8 списа 
Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора 
вођен 05.01.2018.године у 09:37:07 између Fejza Gjevdetа и непознате мушке особе 
„Зоран“, (транскрипт се налази на страни 2098, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
05.01.2018.године у 01:34:01 између Fejza Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт се 
налази на страни 2099, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио 
записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 23:25:08 
часова између Fejza Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на 
страни 2100, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа 
пресретнутог телефонског разговора обављен дана 04.01.2018.године у 23:17:27 часова 
између Fejza Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на страни 
2101, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
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телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 23:09:31 часова између 
Милана Трифуновића и Fejza Gjevdetа (транскрипт разговора се налази на страни 2102-
2103, регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 23:08:13 часова између Fejza 
Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на страни 2104, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 22:24:57 часова између Fejza 
Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на страни 2105, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 21:22:00 часова између Fejza 
Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на страни 2106-2107, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнуте 
телефонске комуникације која је вођена 04.01.2018.године у 20:57:56 часова између и 
Fejza Gjevdetа и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на страни 2108, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 20:48:39 часова између Fejza 
Gjevdetа и извесног „Павловића“ (транскрипт разговора се налази на страни 2109, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 20:46:15 часова између 
Милана Трифуновића и Fejzе Gjevdeta (транскрипт разговора се налази на страни 2110, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 20:45:00 часова између Fejzе 
Gjevdeta и извесног „Павловића“ (транскрипт разговора се налази на страни 2111, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 20:43:07 часова између Fejzе 
Gjevdeta и Амера Фетаховића (транскрипт разговора се налази на страни 2112, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 20:04:34 часова између Fejzе 
Gjevdeta и НН лица „Ада звани Суви“ (транскрипт разговора се налази на страни 2113, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 18:56:37 часова између 
Милана Трифуновића и Fejzе Gjevdeta (транскрипт разговора се налази на страни 2114, 
регистратор 8 списа Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен 04.01.2018.године у 17:46:00 часова између Саше 
Егановића и Fejzе Gjevdeta (транскрипт се налази на страни 2117, регистратор 8 списа 
Кти-1/18); преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који 
је вођен 04.01.2018.године у 17:44:23 часова између Fejzе Gjevdeta и Амера Фетаховића 
(транскрипт разговора се налази на страни 2118, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 15:12:16 часова између Милана Трифуновића и Саше Егановића 
(транскрипт разговора се налази на страни 2119, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 15:08:47 часова између Fejzе Gjevdeta и Милана Трифуновића 
(транскрипт разговора се налази на страни 2120, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 15:05:45 часова између Милана Трифуновића и  Fejzе Gjevdeta 
(транскрипт разговора се налази на страни 2121-2122, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 14:46:46 часова између Милана Трифуновића и Fejzе Gjevdeta 
(транскрипт разговора се налази на страни 2123, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
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преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 11:48:44 часова између Милана Трифуновића и Fejzе Gjevdeta 
(транскрипт разговора се налази на страни 2128-2129, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 10:04:05 часова између Саше Егановића и Fejzе Gjevdeta 
(транскрипт разговора се налази на страни 2138-2139, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
04.01.2018.године у 09:19:40 часова између Милана Трифуновића и Саше Егановића, 
(транскрипт разговора се налази на страни 2140-2141, регистратор 8 списа Кти-1/18); 
преслушао садржину аудио записа пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
23.10.2017.године у 20:21:17 часова између Fejzе Gjevdeta и Сеада Касуповића 
(транскрипт разговора се налази на страни 617-618, регистратор 3 списа Кти-1/18); 
преслушао аудио запис пресретнутог телефонског разговора који је вођен 
24.10.2017.године у 10:18:19 часова између Раме Кукића и Fejzе Gjevdeta (транскрипт 
разговора се налази на страни 635-636, регистратор 3 списа Кти-1/18); извршио увид у 
наредбу Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал Кппр-
По1-58/18 од 12.04.2018.године за претрес уређаја окривљеног Fejzе Gjevdeta (страна 
2304-2306, регистратор 10 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Вишег суда у 
Београду Посебно одељење за организовани криминал Спк-По1.број 19/18 од 
27.03.2018.године о прихватању споразума о признању кривичног дела Ск.број 22/18 
закључен између Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног Раме Кукића 
дана 20.03.2018.године (стране 2313-2341 регистратор 10 списа Кти-1/18); извршио 
увид у пресуду Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1.број 23/18 од 03.04.2018.године о прихватању споразума о признању 
кривичног дела Ск.број 25/18 закључен између Тужилаштва за организовани криминал 
и окривљеног Саше Егановића дана 30.03.2018.године (стране 2342-2389 регистратор 
10 списа Кти-1/18); извршио увид у  препис аудио снимка о саслушању осумњиченог 
Зорана Алимпића од 16.04.2018.године (стране 2396-2402, регистратор 10 списа Кти-
1/18); извршио увид у обавештење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за 
организовани криминал од 23.04.2018.године да је пресуда Спк-По1.број 18/18 од 
27.03.2018.године за осуђену Тамару Кукић постала правноснажна (страна 2428, 
регистратор 10 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Вишег суда у Београду 
Посебно одељење за организовани криминал Спк-По1.број 26/18 од 18.04.2018.године 
о прихватању споразума о признању кривичног дела Ск.број 275/18 закључен између 
Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног Зорана Алимпића дана 
16.04.2018.године (стране 2429-2445, регистратор 10 списа Кти-1/18); извршио увид у 
обавештење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал од 
27.04.2018.године да је пресуда Спк-По1.број 19/18 од 27.03.2018.године за осуђеног 
Раму Кукића постала правноснажна (страна 2446, регистратор 10 списа Кти-1/18); 
извршио увид у обавештење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани 
криминал од 27.04.2018.године да је пресуда Спк-По1.број 23/18 од 03.04.2018.године 
за осуђеног Сашу Егановића, постала правноснажна (страна 2447 регистратор 10 списа 
Кти-1/18); извршио увид у наредбу Вишег суда у Београду Посебно одељење Кппр-
По1.број 58/18 од 14.05.2018.године да се изврши претрес предмета одузетих од 
окривљеног Fejzе Gjevdeta (страна 2502-2504, регистратор 10 списа Кти-1/18); извршио 
увид у обавештење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани 
криминал да је пресуда Спк-По1.број 26/18 од 18.04.2018.године за осуђеног Зорана 
Алимпића постала правноснажна (страна 2522, регистратор 11 списа Кти-1/18); 
извршио увид у наредбе Вишег суда у Београду Кппр-По1.број 58/18 од 
14.05.2018.године и 04.06.2018.године о претресу садржаја телефона окривљеног Fejzе 
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Gjevdeta (страна 2538-2549, регистратор 11 списа Кти-1/18); извршио увид у препис 
аудио снимка са саслушања осумњиченог Милана Трифуновића од 13.06.2018.године 
(страна 2605-2614, регистратор 11 списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио 
снимка са саслушања осумњиченог Драгана Љубинковића од 18.06.2018.године (страна 
2651-2655, регистратор 11 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Вишег суда у 
Београду, Посебно одељење за организовани криминал Спк-По1.број 54/18 од 
14.06.2018.године, којом се прихвата споразум о признању кривичног дела Ск.број 
55/18 закључен између Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног Милана 
Трифуновића, дана 13.06.2018.године (стране 2670-2698, регистратор 11 списа Кти-
1/18); извршио увид у пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење за 
организовани криминал Спк-По1.број 59/18 од 21.06.2018.године, којом се прихвата 
споразум о признању кривичног дела Ск.број 61/18 закључен између Тужилаштва за 
организовани криминал и окривљеног Драгана Љубинковића, дана 18.06.2018.године 
(стране 2711-2723, регистратор 11 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Вишег 
суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Спк-По1.број 55/18 од 
14.06.2018.године, којом се прихвата споразум о признању кривичног дела Ск.број 
58/18 закључен између Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног Едина 
Беговића дана 14.06.2018.године (стране 2724-2733, регистратор 11 списа Кти-1/18); 
извршио увид у пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани 
криминал Спк-По1.број 58/18 од 21.06.2018.године, којом се прихвата споразум о 
признању кривичног дела Ск.број 56/18 закључен између Тужилаштва за организовани 
криминал и окривљеног Радивоја Матића, дана 19.06.2018.године (стране 2734-2740, 
регистратор 11 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Вишег суда у Београду, 
Посебно одељење за организовани криминал Спк-По1.број 57/18 од 21.06.2018.године, 
којом се прихвата споразум о признању кривичног дела Ск.број 57/18 закључен између 
Тужилаштва за организовани криминал и окривљеног Сабита Гурдаша, дана 
15.06.2018.године (стране 2741-2751, регистратор 11 списа Кти-1/18); извршио увид у 
извештај ССИМ УКП 03/2/9 Стр.Пов.196/18-4 (196/18-3) од 10.07.2018.године о 
претресу садржаја мобилних телефона Fejzе Gjevdeta са анализом садржаја 
достављеног материјала, насталог вештачењем мобилног телефона Fejzе Gjevdeta са 
два ЦД (стране 2785-2830, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у копију 
књиге гостију из угоститељског објекта „Луна“, Мајур достављени од стране сведока 
Естере Глигорић (страна 2831-2842, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у 
обавештење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал од 
23.07.2018.године да је пресуда Спк-По1.број 54/18 од 14.06.2018.године за осуђеног 
Милана Трифуновића постала правноснажна (страна 2865, регистратор 12 списа Кти-
1/18); извршио увид у обавештење Вишег суда у Београду, Посебно одељење за 
организовани криминал од 23.07.2018.године да је пресуда Спк-По1.број 55/18 од 
14.06.2018.године за осуђеног Едина Беговића постала правноснажна (страна 2866, 
регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у извештај ССИМ УКП 03/2/9 
Стр.Пов.196/18-5 од 27.07.2018.године са преводом и два ЦД (страна 2871-2877, 
регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у документацију достављену по 
замолници за пружање међународне помоћи МП.број 48/18 на словеначком језику 
(страна 2883-2916, регистратор 12 списа Кти1/18); извршио увид у одлуку о 
придржавању МУП Републике Словеније за лице Фисник Зогу, преведено са 
словеначког језика (страна 2944, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у 
одлуку о придржавању МУП Републике Словеније за лице Башким Тафилај, преведено 
са словеначког језика (страна 2945, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у 
одлуку о придржавању МУП Републике Словеније за лице Флорент Круезиу, 
преведено са словеначког језика (страна 2946, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио 
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увид у одлуку о придржавању МУП Републике Словеније за лице Албин Вренези, 
преведено са словеначког језика (страна 2947, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио 
увид у платни налог МУП Републике Словеније ПУ Копар, против прекршиоца 
Флорент Круезиа са решењем о незаплењивости, преведено са словеначког језика 
(страна 2948-2949, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у платни налог МУП 
Републике Словеније ПУ Копар, против прекршиоца Башким Тафилај, преведено са 
словеначког језика (страна 2950, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у 
решење Општинског суда у Копру ПР 15/2018 против Албин Вранези и Фисник Зогу 
од 09.01.2018.године, преведено са словеначког језика (стране 2951-2953, регистратор 
12 списа Кти-1/18); извршио увид у службену забелешку МУП Републике Словеније од 
08.01.2018.године о изјави у вези са недозвољеним уласком у Републику Словенију за 
Башкима Тафилаја, преведено са словеначког језика (страна 2954, регистратор 12 списа 
Кти-1/18); извршио увид у службену забелешку МУП Републике Словеније од 
09.01.2018.године о изјави у вези са недозвољеним уласком у Републику Словенију за 
Флорент Круезиа, преведено са словеначког језика (страна 2955, регистратор 12 списа 
Кти-1/18); извршио увид у службену забелешку МУП Републике Словеније од 
09.01.2018.године о изјави у вези са недозвољеним уласком у Републику Словенију за 
Албин Вренези, преведено са словеначког језика (страна 2956, регистратор 12 списа 
Кти-1/18); извршио увид у службену забелешку МУП Републике Словеније од 
09.01.2018.године о изјави у вези са недозвољеним уласком у Републику Словенију за 
Фисник Зогу, преведено са словеначког језика (страна 2956, регистратор 12 списа Кти-
1/18); извршио увид у записник МУП Републике Словеније ПУ Копар о предаји и 
пријему лица Башкима Тафилаја, Фисник Зогу, Албин Вренези и Флорент Круезиу по 
скраћеном поступку, са подацима о незаконитом прелажењу државне границе, 
преведено са словеначког језика  (страна 2958-2960, регистратор 12 списа Кти-1/18); 
извршио увид у графички приказ комуникација Милана Трифуновића, Далибора 
Ђурђевића, Зорана Алимпића, Саше Егановића, Fejzе Gjevdeta, НН лица званог 
„Амига“ и НН лица, за дан 02.11.2017.године (страна 754, регистратор 4 списа Кти-
1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Милана Трифуновића, Далибора 
Ђурђевића, Зорана Алимпића, Саше Егановића, Fejzе Gjevdeta, НН лица званог 
„Амига“ и НН лица, за дан 02.11.2017.године (страна 759, регистратор 4 списа Кти-
1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Милана Трифуновића, Далибора 
Ђурђевића, Зорана Алимпића, Саше Егановића, Fejzе Gjevdeta, НН лица званог 
„Амига“ и НН лица, за дан 02.11.2017.године (страна 760, регистратор 4 списа Кти-
1/18); извршио увид у допис МУП РС Штаб за Аутономну покрајину Косово и 
Мехохију о преласку административне линије за мигранте 12-А број 32/18 од 
31.01.2018.године (страна 782-783, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у 
податке о потврди МУП РС за лице Бериша Албан (страна 784, регистратор 4 списа 
Кти-1/18); извршио увид у податке о потврди МУП РС за лице Кељменди Арјанит 
(страна 785, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у податке о потврди МУП 
РС за лице Круезиу Салих (страна 786, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у 
службену белешку МУП РС ПУ Сремска Митровица, саобраћајна полицијска 
испостава за ауто-пут број 511/17 о контроли путничког моторног возила марке „Сеат“ 
тип „Толедо“, регистарска ознака СМ 044-КТ и о легитимисању затечених лица од 
07.11.2017.године (стране 787-788, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у 
графички приказ комуникација Fejzе Gjevdeta, Милана Трифуновића, Зорана 
Алимпића, Драгана Љубинковића и Саше Егановића у периоду од 07.11.-
10.11.2017.године (страна 792, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у 
графички приказ комуникација Fejzе Gjevdeta, Саше Гановића, Милана Трифуновића, 
Зорана Алимпића и Драгана Љубинковића у периоду од 07.11.-10.11.2017.године 
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(страна 794, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у графички приказ 
комуникација Fejzе Gjevdeta, Саше Егановића, Милана Трифуновића, Зорана 
Алимпића и Драгана Љубинковића у периоду од 07.11.-10.11.2017.године (страна 795, 
регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у фотодокументацију МУП РС, 
Дирекција полиције, УКП Службе за борбу против организованог криминала, сталне 
ударне групе за сузбијање кријумчарења људи сачињене на основу материјала 
добијеног од стране полицијских службеника СУГ-а приликом опсервације Саше 
Егановића и Зорана Алимпића дана 05.12.2017.године (страна 798-803, регистратор 4 
списа Кти-1/18); извршио увид у фотодокументацију МУП РС, Дирекција полиције, 
УКП Службе за борбу против организованог криминала, сталне ударне групе за 
сузбијање кријумчарења људи сачињене на основу материјала достављеног од стране 
ЈП „Путеви Србије“ у вези проласка кроз наплатне рампе „Шимановци“ и ауто пут 
Београд-Шид, Саше Егановића и Зорана Алимпића дана 05.12.2017.године са 
извештајем о трајном праћењу и снимању 03/2-6-7 службени број 1773/17 од 
26.12.2017.године (страна 804-808, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у 
допис МУП РС, Штаб за Аутономну покрајину Косово и Метохија о преласку 
административне линије за мигранте 12-А број 38/2018 од 31.01.2018.године (стране 
809-810, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у податке МУП РС за лице 
Xhema Liberta, Xhema Florim; Xhema Fitim, Shala Burim (страна 811-814, регистратор 4, 
списа Кти-1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Fejzе Gjevdeta, Саше 
Егановића и Зорана Алимпића у периоду од 05.12.-08.12.2017.године (страна 819, 
регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Fejzе 
Gjevdeta, Саше Гановића и Зорана Алимпића у периоду од 05.12.-08.12.2017.године 
(страна 820, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у графички приказ 
комуникација Fejzе Gjevdeta, Саше Егановића и Зорана Алимпића у периоду од 05.12.-
08.12.2017.године (страна 821, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у допис 
МУП РС Управа граничне полиције, регионални центар према Републици Хрватској 
03/8/15/3 број 230-4471/18 од 02.02.2018.године у вези реадмисије два држављана 
Републике Србије са подручја Аутономне покрајине Косова и Метохије са списима и 
то службеном белешком од 11.01.2018.године за лица Bashkim Tafilaj, Kryeziu Florent,  
решењем о протеривању из Републике Хрватске број 511-08-22/3-УП/1-10/02-2018 од 
09.01.2018.године издата од стране ПУ Истарска, ПП БУИЕ – БУЈЕ, решењем о 
протеривању из Републике Хрватске број 511-08-22/3-УП/1-10/03-2018 од 
09.01.2018.године издата од стране ПУ Истарска, ГТП БУИЕ-БУЈЕ, записником о 
узимању изјаве број 511-08-22/3-УП/1-10/02-2018 од 09.01.2018.године издато од 
стране ПУ Истарска ПП БУИЕ-БУЈЕ, записником о узимању изјаве број 511-08-22/3-
УП/1-10/03-2018 од 09.01.2018.године издато од стране ПУ Истарска ГТП БУИЕ-БУЈЕ 
записником о предаји и прихвату особа ПУ Истарска ПП БУЈЕ од 11.01.2018.године 
(страна 829-836, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у захтев за покретање 
прекшајног поступка МУП РС УГП Регионални центар према Републици Хрватској 
СГП Шид број 3-262-000002/18 од 11.01.2018.године против Kryeziu Florent (страна 
837-838, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у службену белешку МУП РС 
УГП Регионални центар према Републици Хрватској, СГП Шид, гранични прелаз Шид-
друмски број 85/18 од 11.01.2018.године за Tafilaj Bashkima и Круезиу Флорент (страна 
839-840, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у решење 511-08-22/3-УП/1-
10/03-2018 од 09.01.2018.године о протеривању Круезиу Флорента (страна 841-842, 
регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Прекршајног суда у Сремској 
Митровици, одељење у Шиду I-1 Пр.број 96/18 од 11.01.2018.године за Kryeziu Florent 
(страна 843-845, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у захтев за покретање 
прекшајног поступка МУП РС УГП Регионални центар према Републици Хрватској 
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СГП Шид број 3-262-000001/18 од 11.01.2018.године против Tafilaj Bashkima (страна 
846-847, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у службену белешку МУП РС 
УГП Регионални центар према Републици Хрватској, СГП Шид, гранични прелаз Шид-
друмски број 85/18 од 11.01.2018.године за Tafilaj Bashkima и Kryeziu Florent (страна 
848-849, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у решење 511-08-22/3-УП/1-
10/03-2018 од 09.01.2018.године о протеривању Tafilaj Bashkima (страна 850-851, 
регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у пресуду Прекршајног суда у Сремској 
Митровици, одељење у Шиду I-1 Пр.број 95/18 од 11.01.2018.године за Tafilaj 
Bashkima (страна 852-854, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у допис МУП 
РС Штаб за Аутономну покрајину Косова и Метохије о преласку административне 
линије за мигранте 12-А број 38/2018 од 31.01.2018.године (страна 855-856, 
регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у податке МУП РС за лице Kryeziu 
Florent, Vrenezi Albin и Fisnik Zogu (страна 857-859, регистратор 4 списа Кти-1/18); 
извршио увид у извештај о легитимисању држављана Републике Србије са подручја 
Аутономне покрајине Косова и Метохија од 04.01.2018.године 03/2-6-7 службени број 
27/18 (страна 860-861, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у графички приказ 
комуникација Fejzе Gjevdeta, Саше Егановића, Милана Трифуновића и Драгана 
Љубинковића у периоду од 03.01.-05.01.2018.године (страна 865-866, регистратор 4 
списа Кти-1/18); извршио увид у графички приказ комуникација Fejzе Gjevdeta, Саше 
Егановића, Милана Трифуновића и Драгана Љубинковића у периоду од 03.01.-
05.01.2018.године (страна 868, регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у допис 
МУП Словеније о догађају од 08.01.2018.године, 2312-54/2018 (страна 869-877, 
регистратор 4 списа Кти-1/18); извршио увид у потврду МУП РС Дирекција полиције, 
УКП Служба за борбу против организованог криминала, сталне ударне групе за 
сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 1/18 од 18.02.2018.године о привремено 
одузетим предметима од Fejzе Gjevdeta (страна 1042-1044, регистратор 5 списа Кти-
1/18); извршио увид у потврду МУП РС Дирекција полиције, УКП Служба за борбу 
против организованог криминала, сталне ударне групе за сузбијање кријумчарења 
људи 03/2-6-7 број 1/18-3 од 18.02.2018.године о привремено одузетим предметима од 
Fejzе Gjevdeta (страна 1045-1046, регистратор 5 списа Кти-1/18); извршио увид у 
потврду МУП РС Дирекција полиције, УКП Служба за борбу против организованог 
криминала, сталне ударне групе за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 1/18-4 
од 18.02.2018.године о привремено одузетим предметима од Fejzе Gjevdeta (страна 
1047-1048, регистратор 5 списа Кти-1/18); извршио увид у потврду МУП РС ДП, УКП 
СБПОК, сталне ударне групе за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 1/18-5 од 
18.02.2018.године о привремено одузетим предметима од Fejzе Gjevdeta (страна 1049-
1050, регистратор 5 списа Кти-1/18); извршио увид у извештај из казнене евиденције 
МУП РС, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, 
Одељење за аналитику за ПУ Београд од 02.02.2018.године за Fejza Gjevdetа (страна 
1058, регистратор 5 списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио снимка са 
саслушања осумњиченог Далибора Ђурђевића од 20.02.2018.године (страна 1297-1313, 
регистратор 5 списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио снимка са саслушања 
осумњиченог Радивоја Матића од 20.02.2018.године (страна 1376-1381, регистратор 6 
списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио снимка са саслушања осумњичене 
Тамаре Кукић од 21.02.2018.године (страна 1392-1397, регистратор 6 списа Кти-1/18); 
извршио увид у препис аудио снимка са саслушања осумњиченог Сабита Гурдаша од 
21.02.2018.године (страна 1407-1409, регистратор 6 списа Кти-1/18); извршио увид у 
препис аудио снимка са саслушања осумњиченог Едина Беговића од 02.03.2018.године 
(страна 1506-1515, регистратор 6 списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио 
снимка са испитивања сведока Естере Глигорић од 16.03.2018.године (страна 1602-
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1612, регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у новчане дознаке „Western union“ 
број 970-152-4876 од 12.12.2017.године, прималац Раде Матовић, пошиљалац Mafelai 
Barjaktari (страна 1616, регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у новчане дознаке  
„Western union“ број 786-255-4238 од 31.01.2018.године, прималац Раде Матовић, 
пошиљалац Arben Gashi (страна 1617, регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у 
препис аудио снимка са испитивања сведока Рада Марковића од 16.03.2018.године 
(страна 1618-1627, регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио 
снимка са испитивања сведока Дарка Мијаиловића од 16.03.2018.године (страна 1646-
1649, регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у наредбу Вишег суда у Београду, 
Посебно одељење за организовани криминал Кппр-По1.број 58/18 од 19.03.2018.године 
за претрес садржаја мобилних телефона одузетих од Fejzе Gjevdeta (страна 1666-1668, 
регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио снимка са саслушања 
осумњиченог Рама Кукића од 20.03.2018.године (страна 1676-1686, регистратор 7 
списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио снимка са саслушања осумњичене 
Тамаре Кукић од 20.03.2018.године (страна 1691-1694, регистратор 7 списа Кти-1/18); 
извршио увид у препис аудио снимка са саслушања осумњиченог Саше Егановића од 
22.03.2018.године (страна 1736-1756, регистратор 7 списа Кти-1/18); извршио увид у 
пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Спк-
По1.број 18/18 од 27.03.2018.године, о прихватању споразума о признању кривичног 
дела Ск.број 21/18 закључен између Тужилаштва за организовани криминал и 
окривљене Тамаре Кукић дана 20.03.2018.године (стране 2143-2450, регистратор 9 
списа Кти-1/18); извршио увид у препис аудио снимка са саслушања осумњеног Саше 
Egановића од 30.03.2018.године (страна 2165-2167, регистратор 9 списа Кти-1/18); 
извршио увид у транскрипт аудио записа пресретнутих телефонских разговора 
снимљених под шифром „Фејза -3У“, „Фејза-8У“, „Фејза-12У“, „Фејза-14У“, „Гуса-
1УКП“ и то транскрипта који садрже преводе са албанског на српски. Прво транскрипт 
који се налази на страни 2972, регистратор 12 списа Кти-1/18; врши се увид у допис 
којим преводилац Еда Радоман-Перковић доставља преводе телефонске комуникације 
који је обавила по наредби Тужилаштва; извршио увид у транскрипт аудио записа 
садржине телефонске комуникације под шифром „Фејза -3У“ од 08.12.2017.године у 
14:30:02 (транскрипт се налази на страни 2973, регистратор 12 списа Кти-1/18); 
извршио увид у пресретнуту телефонску комуникацију оствареном под шифром 
„Фејза-8У“ од 18.10.2017.године у 18:19:22 часова (транскрипт се налази на странама 
2974-2977, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у транскрипт телефонске 
комуникације под шифром „Фејза 12У“ од 19.10.2017.године у 11:44:06 (стране 2978-
2995, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио увид у транскрипт телефонске 
комуникације остварене под шифром „Гуса 1-УКП“ од 22.10.2017.године у 17:01:30 
(транскрипт се налази на странама 2996-2997, регистратор 12 списа Кти-1/18); извршио 
увид у допис преводиоца Еде Радоман-Перковић, упућен Тужилаштву за организовани 
криминал, заменику тужиоца Горану Јовићу дана 30.11.2018.године када је и 
запримљен у Тужилаштву; извршио увид у превод у облику табела и то превод СМС 
комуникације која је наложена да се преведе; врши се увид у наредбу Тужилаштва 
Кти-1/18 од 10.08.2018.године да се изврши превод којом приликом је одређено које 
СМС поруке се имају превести; извршио увид у извештај из казнене евиденције МУП 
РС, Дирекција полиције, Координациона управа за Косово и Метохију, ПУ за Пећ од 
14.12.2018.године (страна 213/61, регистратор 2 списа К-По1.број 73/18), па је 
савесном и брижљивом оценом сваког доказа појединачно и у међусобној вези, 
као и у вези са одбранама окривљеног, непристрасно и са једнаком пажњом 
утврђујући чињенице које терете али иду и у корист окривљеног, донео одлуку 
као у изреци ове пресуде.  
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  Суд је отклонио извођење доказа непосредним испитивањем сведока Дарка 
Мијаиловића и Александра Ћулафића, обзиром да је поднеском од 14.03.2019. године, 
одбрана окривљеног Фејзе Ђевдета обавестила суд да повлачи предлог за испитивање 
ових сведока, чему се ни поступајући заменик ТОК није противио.  
 

Суд је одбио предлог одбране да се у доказном поступку, у својству сведока 
испитају саокривљени који су закључили споразуме о признању кривичних дела, на 
основу којих су донете пресуде по признању кривичног дела и то: Саша Егановић; 
Милан Трифуновић; Зоран Алимпић; Рамо Кукић; Тамара Кукић; Радивоје Матић; 
Далибор Ђурђевић;Зоран Алимпић; Драган Љубинковић, Сабит Гурдаш; Един Беговић 
јер по оцени суда једно лице може имати само једну процеесну улогу у кривичном 
поступку, а ова лица су правноснажно осуђена у истој кривичноправној ствари и према 
позитивним законским прописима, не могу бити испитана у доказном поступку у 
својству сведока. 
 

 Суд је одбацио као неуредан доказни предлог одбране окривљеног Фејзе 
Ђевдета да се у доказном поступку у својству сведока испитају: Krasnići Jemin; Morina 
Jetlir; Morina Feskim; Morina Edion; Gashi Islam;Shala Burim; Xhema Fitim; Xema Fitoraj; 
Xhema Florim; Xhema Liberta;Jaha Shkelzen; Mehanija Leutrim; Musolli Gentian; Kosumi 
Urim; Dibani Armend; Samadraxha Bashkim; Ahmeti Zeqirja; Robaj Arebera;Bashkim 
Tafilaj; Kryeziu Florent;Vrenezi Albin; Fisnik Zogu. Кривични поступак је страначки 
поступак у оквиру којег странке прецизним, јасним и одређеним доказима, доказује 
своје тврдње. Обзиром да у конкретном случају, предлагач-одбрана окривљеног, није 
навела ни адресе предложених лица, ни околности ради којих је предложено њихово 
испитивање, овакав предлог одбране окривљеног се сматра неуредним те је исти морао 
бити одбачен.    
 

 Суд је одбацио као неуредан доказни предлог одбране окривљеног Фејзе 
Ђевдета да се у доказном поступку испита 69 нн лица која се по броју помињу у 
диспозитиву оптужнице, обзиром да лица нису индивидуално одређена именом и 
презименом, нису познате њихове адресе, нити околности ради којих је предложено 
њихово испитивање. 
 

 Суд је одбацио предлог одбране окривљеног да се у доказном поступку 
преслуша комплетна телефонска комуникација. Кривични поступак је страначки 
поступак у оквиру којег странке предлажу извођење доказа на јасан, прецизан и за суд 
разумљив начин. ТОК је предложило извођење тачно одређених доказа у виду 
пресретнутих телефонских разговора и смс. порука које су водили окривљени, са 
прецизно одређеним временом, и назнаком где се налазе транскрипти разговора и смс. 
порука. Паушално навођење тј. предлагање да се преслуша целокупна телефонска 
комуникација, без навођења времена када је иста реализована, без навођења околности 
ради којих се тај предлог ставља, а у ситуацији када су сви докази на једнак начин 
доступни и одбрани и Тужилаштву, чини овај доказни предлог одбране неуредним, па 
га је суд и одбацио. 
 
    Суд је одбио као сувишан доказни предлог окривљеног Фејзе Ђевдета да се у 
доказном поступку преслуша пресретнута телефонска комуникација ближе наведена у 
поднесцима које је окривљени Фејза Ђевдет доставио суду. Окривљени Фејза Ђевдет је 
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на главном претресу оставио суду на оцену да ли ће овај доказ изводити, ако га сматра 
релевантним. Упркос чињеници да окривљени није прецизирао где се у доказном 
материјалу налазе докази које предлаже, нити је навео околности ради којих предлаже 
извођење ових доказа, суд је размотрио овај доказни предлог у склопу са свим осталим 
доказима и чињеницама које се њима доказују, те је нашао да би извођење доказа 
преслушавањем пресретнуте телефонске комуникације од стране окривљеног Фејзе 
Ђевдета, водило непотребном одуговлачењу и поскупљењу кривичног поступка, због 
чега је овај доказни предлог одбијен.  
 

Судско веће је одбило предлог  одбране окривљеног Fejza Gjevdetа, да се из 
списа предмета издвоје доказни предлози које је назначио бранилац окривљеног, 
адвокат Тасић Ненад, током поступка и то: провера МУП РС, Дирекција полиције, 
Управа граничне полиције 03/8/7/2 број 230-279/18 од 02.02.2018. године (страна 148-
150 регистратор 1 списа Кти 1/18);провера МУП РС, Дирекција полиције, Штаба 
МУП РС за Аутономну Покрајну Косово и Метохија, Копнене зоне безбедности 12 а 
број 38/2018 од 31.01.2018. године (страна 151 регистратор 1 списа Кти 1/18);подаци 
МУП РС, потврда за лице Morina Jetlir (страна 153 регистратор 1 списа Кти 
1/18);подаци МУП РС, потврда за лице Krasniqi Jemin (страна 154 регистратор 1 
списа Кти 1/18);подаци МУП РС, потврда за лице Morina Freskim (страна 155 
регистратор 1 списа Кти 1/18);подаци МУП РС, потврда за лице Morina Edion 
(страна 156 регистратор 1 списа Кти 1/18);подаци МУП РС, потврда за лице Gashi 
Islam (страна 157 регистратор 1 списа Кти 1/18);информација Државне агенције за 
истрагу и заштиту Босне и Херцеговине „СИПА“ за оперативну обраду „Пента“ 
достављена Управи криминалистичке полиције (страна 226 регистратор 1 списа Кти 
1/18); допис Министарства сигурности Босне и Херцеговине, Државне агенције за 
истрагу и заштиту број I-46-04/2-04-1-557-48/17 од 08.01.2018. године, информација 
„Албатрос“ и „Пента“ (стране 227-229 регистратор 1 списа Кти 1/18); провера МУП 
РС, Дирекција полиције, Штаба МУП РС за Аутономну Покрајну Косово и Метохија, 
Копнене зоне безбедности 12 а број 38/2018 од 31.01.2018. године (страна 729-730 
регистратор 3 списа Кти 1/18);подаци МУП РС, потврда за лице Musolli Gentian 
(страна 731 регистратор 3 списа Кти 1/18); подаци МУП РС, потврда за лице Kosumi 
Urim (страна 732 регистратор 3 списа Кти 1/18); подаци МУП РС, потврда за лице 
Dibrani Armend (страна 733 регистратор 3 списа Кти 1/18); подаци МУП РС, 
потврда за лице Ahmeti Zeqirja (страна 734 регистратор 3 списа Кти 1/18); подаци 
МУП РС, потврда за лице Robaj Arber (страна 735 регистратор 3 списа Кти 1/18); 
одговор Република Хрватска, Министарсва унутарњих послова, Равнатељства 
полиције, Управе криминалистичке полиције, Полицијског националног уреда за 
сузбијање корупције и организираног криминалитета број 511-0172/12-ОГР-29/143-17 
од 31.01.2018. године (страна 749-752 регистратор 3 списа Кти 1/18); одлука о 
придржавању МУП Републике Словеније за лице Fisnik Zogu, преведено са 
словеначког језика (страна 2944 регистратор 12 списа Кти 1/18); одлука о 
придржавању МУП Републике Словеније за лице Baškim Tafilaj, преведено са 
словеначког језика (страна 2945 регистратор 12 списа Кти 1/18); одлука о 
придржавању МУП Републике Словеније за лице Florent Krueziu, преведено са 
словеначког језика (страна 2946 регистратор 12 списа Кти 1/18); одлука о 
придржавању МУП Републике Словеније за лице Albin Vrenezi (страна 2947 
регистратор 12 списа Кти 1/18); платни налог МУП Републике Словеније, ПУ Копар 
против прекршиоца Florent Krueziu са решењем о незаплењивости, преведено са 
словеначког језика (страна 2948-2949 регистратор 12 списа Кти 1/18); платни налог 
МУП Републике Словеније, ПУ Копар против прекршиоца Baškim Tafilaj, преведено са 
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словеначког језика (страна 2950 регистратор 12 списа Кти 1/18); решење 
Општинског суда у Копру ПР 15/2018 против Albin Vrenezi и Fisnik Zogu од 09.01.2018. 
године, преведено са словеначког језика (страна 2951-2953 регистратор 12 списа Кти 
1/18); службена забелешка МУП Републике Словеније од 08.01.2018. године о изјави у 
вези са недозвољеним уласком у Републику Словенију, за  Baškima Tafilaja, преведено 
са словеначког језика (страна 2954 регистратор 12 списа Кти 1/18); службена 
забелешка МУП Републике Словеније од 09.01.2018 године о изјави у вези са 
недозвољеним уласком у Републику Словенију за Florent Krueziu, преведено са 
словеначког језика (страна 2955 регистратор 12 списа Кти 1/18);службена забелешка 
МУП Републике Словеније од 09.01.2018. године о изјави у вези са недозвољеним 
уласком у Републику Словенију за Albin Vrenezi, преведено са словеначкој језика 
(страна 2956 регистратор 12 списа Кти 1/18); службена забелешка МУП Републике 
Словеније од 09.01.2018. године о изјави у вези са недозвољеним уласком у Републику 
Словенију за Fisnik Zogu, преведено са словеначког језика (страна 2956 регистратор 
12 списа Кти 1/18); записник МУП Републике Словеније, ПУ Копар о предаји и 
пријему лица Baškima Tafilaja, Fisnik Zogu, Albin Vrenezi и Florent Krueziu по 
скраћеном поступку са подацима о незаконитом прелажењу државне границе, 
преведено са словеначког језика (страна 2958-2960 регистратор 12 списа Кти 1/18); 
допис МУП РС, Штаб за Аутономну Покрајну Косово и Метохија о преласку 
административне линије за мигранте 12а број 38/2018 од 31.01.2018. године (страна 
782-783 регистратор 4 списа КТИ 1/18);  подаци о потврди МУП РС за лице Berisha 
Alban (страна 784 регистратор 4 списа КТИ 1/18);подаци о потврди МУП РС за лице 
Kelmendi Arjanit (страна 785 регистратор 4 списа КТИ 1/18); подаци о потврди МУП 
РС за лице Kryeziu Salih (страна 786 регистратор 4 списа КТИ 1/18); службена 
белешка МУП РС, ПУ Сремска Митровица, Саобраћајна полицијска испостава за ауто-
пут број 511/17 о контроли путничког моторног возила марке „Seat“ тип „Toledo“ 
регистарских ознака SM 044-KT и о легитимисању затечених лица од 
07.11.2017.године (стране 787-788 регистратор 4 списа КТИ 1/18); допис МУП РС, 
Штаба за Аутономну Покрајну Косово и Метохија о преласку административне линије 
за мигранте 12а број 38/2018 од 31.01.2018.године (стране 809-810 регистратор 4 
списа КТИ 1/18);подаци МУП РС за лица XhemaLiberta, Xhema Florim, Xhema 
Fitim,Shala Burim (стране 811-814 регистратор 4 списа КТИ 1/18); допис МУП РС, 
Управе граничне полиције, Регионалног центра према Републици Хрватској 03/8/15/3, 
број 230-4471/18 од 02.02.2018.године у вези реадмисије два држављана Републике 
Србије са подручја Аутономне Покрајне Косова и Метохије са списима и то: 
службеном белешком од 11.01.2018.године за лице Tafiljaj Baškim, Florent Kreyeziu, 
решење о протеривању из Републике Хрватске број 511-08-22/3-UP/1-10/02-2018 од 
09.01.2018. годин издато од стране ПУ Истарска, ПП Буие-Бује, решење о протеривању 
из Републике Хрватске број 511-08-22/3- UP/1-10/03-2018 од 09.01.2018.године издато 
од стране ПУ Истарска, ГТП Буие-Бује, записник о узимању изјавеброј 511-08-22/3- 
UP/1-10/02-2018 од 09.01.2018.године издат од стране ПУ Истарска, ПП Буие-Бује, 
записник о узимању изјаве број 511-08-22/3- UP/1-10/03-2018 од 09.01.2018.године, 
издато од стране ПУ Истарска , ГТП Буие-Бује, записник о предаји и прихвату особа 
ПУ Истарска, ПП Бује од 11.01.2018. године. (стране 829-836 регистратор 4 списа 
КТИ 1/18); захтев за покретање прекршајног поступка МУП РС, УГП Регионални 
центар према Републици Хрватској СГП Шид број 3-262-000002/18 од 11.01.2018. 
године против Kryeziu Florenta (стране 837-838 регистратор 4 списа КТИ 1/18);
 службена белешка МУП РС, УГП Регионални центар према Републици 
Хрватској СГП Шид, границни прелаз  Шид-друмски број 85/18 од 11.01.2018. године 
за Tafiljaj Baškim i Kryeziu Florent (839-840 регистратор 4 списа КТИ 1/18); решење 
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511-08-22/3- UP/1-10/03-2018 од 09.01.2018. године о протеривању Kryeziu Florent 
(страна 841-842 регистратор 4 списа КТИ 1/18);пресуда Прекршајног суда у 
Сремској Митровици, Одељење у Шиду I-1 пр.бр. 96/18 од 11.01.2018.године Kryeizu 
Florent ( страна 843-845, регистратор 4 списа КТИ 1/18);захтев за покретање 
прекршајног поступка МУП РС, УГП Регионални центар према Републици Хрватској, 
СГП Шид број 3-262-000001/18 од 11.01.2018.године против Tafiljaj Baškima (страна 
846-847 регистратор 4 списа КТИ 1/18);службена белешка МУП РС, УГП Регионални 
центар према Републици Хрватској, СГП Шид, гранични прелаз Шид-друмски број 
85/18 од 11.01.2018. године (страна 848-849 регистратор 4 списа КТИ 1/18); решење 
511-08-22/3- UP/1-10/03-2018 од 09.01.2018. године о протеривању Baškim Tefiljaja 
(страна 850-851 регистратор 4 списа КТИ 1/18); допис МУП РС, Штаба за 
Аутономну Покрајну Косово и Метохија о преласку административне линије за 
мигранте 12а број 38/2018 од 31.01.2018.године (страна 855-856 регистратор 4 списа 
КТИ 1/18); подаци МУП РС за лица Kryeziu Florent, Vrenazi Albin Zogu Fisnik (страна 
857-859 регистратор 4 списа КТИ 1/18); извештај о легитимисању држављана 
Републике Србије са подручја Аутономне Покрајне Косово и Метохија од 
04.01.2018.године03/2-6-7сл. Број 27/18 (стране 860-861 регистратор 4 списа КТИ 
1/18); допис МУП Словеније о догађају од 08.01.2018.године 2312-54/2018 (стране 
869-877 регистратор 4 списа КТИ 1/18). Судско веће је на становишту да су сви 
наведени докази сачињени од стране овлашћених лица или органа, по законом 
прописаној процедури, и прибављени на законит начин а у случају доказа који су 
прибављени из иностранства, поступак прибављања и коришћења истих сагласан је са 
важећим поступком пружања међународне кривичноправне помоћи.  
 
      Окривљени Fejza Gjevdet приликом саслушања у Тужилаштву за 
организовани криминал, на записнику КТИ 1/18 од 20.02.2018. године користио се 
правом да не износи одбрану, то јест бранио се ћутањем. 
 
        Окривљени Fejza Gjevdet је приликом саслушања на главном претресу 
негирао извршење кривичног дела продужено кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у 
саизвршилаштву, у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ. Оспорио  је да је организатор 
или, пак, члан организоване криминалне групе. Није имао контакт са мигрантима, нити 
му је пало на памет да се сретне са таквим људима. Грађани Србије нису мигранти, 
нити се било где могу третирати као мигранти. То што је неко од ових људи ишао у 
иностранство и радио „на црно“ или је неко одлазио у иностранство код своје родбине 
или породице, не чини га мигрантом. Навео је да је крајем септембра 2018. године са 
супругом боравио на планини Златар, те да су се шетајући по планини, испред хотела у 
којем су били смештени, срео и упознао са Рамом и Тамаром Кукић, који су иначе 
брачни пар. У друштву Кукића су били неки људи, обучено у тренерке који су 
говорили албански језик и у разговору са њима, сазнао је иду за Сарајево неким 
комбијем, а свратили су у хотел да попију неко пиће. Објаснио је да има рођака по 
имену Altam Hoti који је радио са њим у Швајцарској, поседује српску личну карту и 
папир, али му је био забрањен улазак у Европску унију, па је тако дошло до приче и 
договора са Рамом Кукић да пребаци овог човека до Загреба, преко Босне. Рамо Кукић 
је дошао у Београд да покупи тројицу људи и да их пребаци, од којих је њега занимао 
једино његов рођак Altam Hoti. Једини разлог због којег је отпочео причу са Рамом 
Кукићем је жеља да помогне свом рођаку, Altam Hoti Krasnićiju, да оде у иностранство, 
обзиром да је од Раме Кукића чуо да он то може да му заврши. Раму Кукића је срео 
само том приликом, а чули су се телефоном више пута, опредељује да су се чули 
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између десет до тридесет пута, док је Тамару Кукић срео два пута. Даље је навео, да је 
његов рођак Altam Hoti Krasnići платио Раму Кукићу 1.500,00 еура и да је успео да 
стигне у Швајцарску, где и сада ради „на црно“. Око ових пара-1.500,00 еура између 
његовог рођака и Раме Кукића дошло је до неспоразума, због чега је он био у ситуацији 
да више пута телефонски контактира са Рамом Кукићем, не износећи при том пред 
судом детаље због којих је дошло до неспоразума око новца. Навео је и да му је познат 
човек по имену Башким Тафин, кога је поступајући заменик тужиоца за организовани 
криминал поменуо на главном претресу, да је са њим осам година радио у 
Швајцарској, да му је познато да је овај човек наш држављанин, има наше папире, те да 
му је познато да је њега Милан Трифуновић повезао својим аутом из Београда за 
Босну, да је у Босну ушао нормално, са својом личном картом, као и сви наши грађани.  
 
    Раније се дешавало да је на сличан начин помагао рођацима и пријатељима, 
због чега је 2016. године осуђен пред Судом у Сенти. Такође, поменуо је и случај жене 
којој је помогао да се са дететом оболелим од карцинома на оку превезе у Немачку. 
Објаснио је да је ова жена потрошила 90.000,00 еура на лечење детета, да је дете 
лечено у више држава и често су се кретали на релацији Приштина-Београд; Беотрад-
Истамбул, те да је требало да дете одведе у Немачку где има познаника Едина 
Ибрахимовића, ради даљег лечења. Дете је имало крштеницу која им је омогућавала да 
се лечи у иностранству. Једном приликом, с тим што није могао да определи, да ли је 
овај догађај обухваћен оптужницом, ова жена, дете, Милан Трифуновић и он су се 
возилом којим је управљао Милан Трифуновић, превезли преко границе Босне. 
 

У односу на остале кривично-правне радње из продуженог кривичног дела које 
му се ставља на терет, окривљени је негирао њихово извршење, а такође је одбио да 
одговара на питања Тужилаштва за организовани криминал.  
 

Окривљени Fejza Gjevdet је о себи навео да је са петнаест година отишао у 
Швајцарску, где је завршио школу за пекара и једно време је радио као пекар. Током 
2010. године се вратио у Србију и од 2014. године живи у Јагодини, улица Кнез Лазара 
187, Б-51 у згради у којој иначе станује доста људи који су запослени у полицији и у 
општини. Имао је намеру да по окончању поступка легализације у приземљу зграде, на 
простору од 150 метара квадратних отвори пекаре и пицерије. Од саокривљених 
познаје Сашу Егановић, а познаје га преко неких људи из Крагујевца: Сабита Гурдаша; 
Тамару Кукић, коју је срео два пута; Раму Кукића којег је једном срео; Зорана 
Алимпића познаје од 2016. године и против њега је 2016. године поднео кривичну 
пријаву у МУП Јагодина; Милана Трифуновића такође познаје и ти као веома 
коректног и поштеног човека, док остале окривљене и то: Радивоја Матића, Едина 
Беговића, Далибора Ђурђевића, Драгана Љубинковића, никада није видео. 
 

Сматра да изјаве које су саокривљени дали, нису истините, те да је истрага 
спроведена на основу лажне изјаве Алимпић Зорана, коју је овај дао у СБПОК, да би 
опрао себе и шурака Сашу Егановића, а такође сматра да се Тужилаштво у односу на 
њега, понаша као према грађанину другог реда. 
 
     Рамо Кукић, саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је суд 
извршио увид у доказном поступку на главном претресу, признао је све 
кривичноправне радње за које се терети тврдећи да је у сваком појединачном случају 
био ангажован од стране Фејзе Ђевдета. У односу на прву кривичноправну радњу, 
објаснио је да га је у јутарњим сатима позвао окривљени Фејза Ђевдет и рекао да има 
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осам људи у Београду које планира да пребаци за Босну, па је он-Кукић, због тога 
ангажовао Радивоја Матића да наведена лица превезе из Београда на договорено место 
на Златибору. Матићу је рекао да се у Београду види са окривљеним Фејза Ђевдетом и 
да један број лица смести у своје возило, док је остатак ових лица требало да дође 
аутобусом; да је Матић пет лица својим возилом превезао до Златибора на договорену 
локацију, док су три лица стигла аутобусом, па их је сачекао на аутобуској станици и 
придодао групи од пет претходно превезених лица. Наредног дана у јутарњим сатима 
окривљени Фејза Ђевдет је дошао у Прибој и донео новац у износу од 210.000,00 
динара за овај транспорт људи, с тим да је следећег дана око 17:00 часова лице из 
Босне дошао по наведене мигранте и преузело их и кренуло на пут са њима према 
Сарајеву и ови људи су ухапшени на територији Босне и Херцеговине у месту 
Устипрача код Зорана Ћировића. Пошто ови мигранти нису транспортовани до 
Сарајева како је окривљени Фејза Ђевдет наложио, Фејза је захтевао да му се део 
предатог новца врати и то износ од 1.500 евра, па пошто он тај новац није имао да 
врати Фејзи, договорили су се да му кроз „посао“односно недозвољени транзит ради 
недозвољеног прелаза државне границе исплати тај дуг. Објаснио је да је од осам лица 
која је окривљени Радивоје Матић превезао и сместио на договорено место на 
Златибору „Бела земља“, три лица остало, а да је по та лица дошао окривљени Фејза 
Ђевдет, да је претходно телефоном окривљени Фејза затражио информацију где се 
налазе та лица и да је због тога он-Кукић позвао Матића, који му је саопштио место где 
се налазе лица, а потом је он то саопштио окривљеном Фејзи Ђевдету, који је та лица 
преузео својим возилом. Даље је објаснио да је окривљени Фејза Ђевдет његовој 
супрузи Тамари Кукић предао новац у износу од 210.000,00 динара, који је требао да 
буде награда, док је део тог новца био намењен за трошкове организације превоза 
миграната до Сарајева, те му је супруга овај новац предала и при том за себе задржала 
10.000,00 динара. Новац који је Фејза Ђевдет предао Тамари Кукић овом приликом био 
је намењен за организацију недозвољеног транзита и прелаза државне границе за лица 
из тачке 1 оптужнице. У односу на кривичноправну радњу ближе описану под тачком 2 
оптужнице, окривљени Рамо Кукић је навео да га је тог јутра окривљени Фејза Ђевдет 
позвао и рекао му: „имам нешто да завршим па ћемо се накнадно када дођеш доле 
договорити за паре и за све“  те му је објаснио да је потребно да оде у Сарајево да 
пребаци одређени број људи од Сарајева до Мостара и да ће му новац за трошкове и 
организацију недозвољеног транзита послати. Том приликом, окривљени Фејза Ђевдет 
му је саопштио да је неопходно да у Сарајево дође до 18:00 часова јер га у агенцији 
„Redy“ чека аутомобил који треба да изнајми, и да се ради о аутомобилу „Мазда“. 
Следећег дана, ујутро, по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета отишао је на аутобуску 
станицу у Сарајеву, где је ступио у контакт са окривљеним Фејзом који му је саопштио 
да су људи-мигранти на аутобуској станици и да ће их лако препознати, па је по налогу 
Фејзе Ђевдета пришао групи људи који су седели и једном од њих је предао телефон а 
они су одмах потом ступили у контакт са окривљеним Фејзом Ђевдетом, који им је 
објаснио да ће им он (Рамо Кукић) помоћи да се превезу до Мостара. Том приликом на 
станици је било 8 људи у овој групи, па је пет лица послао аутобусом и то редовном 
линијом Сарајево-Мостар, пошто им је купио аутобуске карте на шалтеру и рекао им 
да изађу на аутобуској станици у Мостару, док је преостала три лица превезао 
изнајмљеним путничким возилом „Мазда“. Пошто је путничким возилом „Мазда“ 
стигао у Мостар пре аутобуса, по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета сачекао је аутобус 
у коме се налазило пет лица која је преузео на аутобуској станици у Мостару, па их је 
по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета оставио у башти оближњег угоститељског 
објекта, након чега је позвао окривљеног Фејзу и објаснио му у ком кафићу се налазе 
та лица. Окривљени је даље објаснио да је Фејза Ђевдет контактирао друга лица који 
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су црним возилом марке „Touran Volkswagen“ стали преко пута њега на паркингу, 
након чега му је Фејза саопштио: „сада можеш да идеш, видели су те они, слободно 
можеш да седнеш у ауто и да идеш, сада ће они да преузму све“ Даље је навео да Сашу 
Егановића не познаје, да је за њега први пут чуо када је прочитао нардбу о спровођењу 
истраге а да се сећа да му је у комуникацији окривљени Фејза Ђевдет рекао да ће му 
паре послати по другој особи због сопствене сигурности и безбедности те је издао 
налог Егановићу да он пошаље новац Тамари Кукић и то износ од 500 еура, односно 
60.000,00 динара, а овај новац је био намењен за изнајмљивање аутомобила „Мазда“ 
којим је вршен превоз миграната, за гориво и трошкове преноћишта. Надаље  у односу 
на кривичноправну радњу ближе описану у тачки три оптужнице, окривљени Рамо 
Кукић је навео да га је окривљени Фејза Ђевдет тог дана у вечерњим сатима позвао и 
наложио му да нађе преноћиште за одређени број људи, с тим што није прецизирао о 
ком броју се ради. По налогу окривљеног Фејзе Ђевдета у хотелу „Јасмин“ је извршио 
проверу да ли постоје слободна места и колика је цена преноћишта по особи, након 
чега је следећег дана у хотел „Јасмин“ дошло осам лица-миграната са подручја Косова 
и Метохије. По налогу Фејзе Ђевдета, сачекао је ова лица испред хотела и сместио их у 
исти. Наредног дана, окривљени Фејза Ђевдет га је обавестио да је ангажовао Сабита 
Гурдаша да приликом превоза наведених лица из хотела „Јасмин“ буде „чистач“ 
односно да га (Кукића)обавештава о евентуалним полицијским патролама на траси 
пута Сарајево-Бихаћ, да је поступајући по налогу Фејзе Ђевдета преузео четири лица-
мигранта са територијеКосоваи Метохије и превезао од Сарајева до Бихаћа, преко 
Зенице, Травника, Јајца, Кључа и Мркоњић Града, да се том приликом на раздаљини од 
5 до 10 километара иза возила којим је управљао, кретао Сабит Гурдаш, који га је 
током пута обавештавао о полицијским патролама на траси пута. Приликом овог 
превоза ангажовао је и Едина Беговића који се кретао иза возила којим је он управљао 
и који је овом трасом превозио четири лица-мигранта, такође са подручја Косова и 
Метохије и да је осуђеном Беговићу понудио 50 евра за превоз по једном човеку-
мигранту.У току ове вожње, Беговић је био у телефонској комуникацији само са њим а 
не и са Гурдашем. У односу на кривичноправну радњу ближе описану у тачки четири 
оптужнице, окривљени Рамо Кукић је навео да га је Фејза Ђевдет позвао телефоном из 
Прибоја, а том приликом је Фејза ангажовао и Сабита Гурдаша, након чега је у своје 
возило сместио четири мигранта са територије Косова и Метохије, Беговић је у своје 
возило сместио четири мигранта са истог подручја и кретао се својим возилом иза 
његовог(Кукићевог), док је Сабит Гурдаш имао улогу тзв. „чистача“ и кретао се испред 
његовог возила (Кукићевог) са задатком да га обавештава о присуству полицијских 
патрола на траси пута. Транзит лица извршен је из Сарајева, од хотела“Јасмин“ а Фејза 
му је приликом ангажовања рекао где се ти људи-мигранти налазе. Надаље, у погледу 
кривичноправне радње ближе описане у тачки пет оптужнице, окривљени Рамо Кукић 
је навео да гаје контактирао окривљени Фејза Ђевдет, да му је наложио да испред 
хотела „Јасмин“ у Сарајеву паркира своје возило марке „Голф“ на коме је упалио сва 
четири мигавца-блинкера, да је на тај начин требао да означи место на коме лица-
мигранти треба да се зауставе и у који хотел да уђу. Када су наведени мигранти уочили 
аутомобил са упаљена сва четири показивача правца, сачекао их је и упутио да уђу у 
хотел „Јасмин“, па су мигранти тада међу собом скупили паре и платили жени за 
преноћиште а са окривљеним Фејзом једоговорено да ће одређени човек доћи по 
мигранте како би их преузео. На овај начин он је обавио свој задатак и тако исплатио 
дуг према окривљеном Фејзи Ђевдету. 
 
      Тамара Кукић, саслушана у својству осумњичене у Тужилаштву за 
организовани криминал, објаснила је у односу на тачку 1 оптужнице да ју је 
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окривљени Фејза Ђевдет телефоном позвао да подигне новац. Објаснила је да је 
окривљени Фејза Ђевдет подигао новац и предао јој 210.000,00 динара у Прибоју. 
Новац који је примила од њега односи се на кријумчарење људи а исти је предала 
супругу Рами Кукићу. Од укупног износа новца који је овог пута примила од 
окривљеног, 10.000,00 динара је задржала за себе. Други пут ју је окривљени Фејза 
Ђевдет позвао телефоном и најавио да ће јој новац стићи поштом те је у пошти у 
Прибоју уз личну карту подигла новац у износу од 60.000,00 динара. Објаснила је да су 
јој у пошти рекли да новац шаље Саша Егановић и она је службенику поште 
одговорила потврдно и новац подигла. Окривљени Фејза Ђевдет јој је рекао само да ће 
јој новац бити уплаћен преко поште а није јој рекао ко ће новац послати. Окривљеног 
Сашу Егановића не позанаје. Од 60.000,00 динара колико је овог пута подигла у пошти, 
6.000,00 динара је задржала за себе а остатак новца је предала супругу Рами Кукић. 
Овај износ који је подигла у пошти, такође је био намењен кријумчарењу људи у шта је 
била упућена од раније, а окривљени Фејза Ђевдет јој у овом телефонском разговору 
није говорио за шта је новац намењен. Трећи пут ју је окривљени Фејза Ђевдет 
обавестио телефоном да ће новац послати преко Вестерн Унион. Новац је подигла у 
Вестерн Униону у Сарајеву и то износ од 36.000,00 динара. Од укупно подигнутог 
износа, 5.000,00 динара је задржала за себе а остатак пара је предала супругу Рами 
Кукић. Навела је и да је овај новчани износ био намењен за потребе кријумчарења 
људи. Објаснила је да је њен задатак био само да подигне новац у ова три случаја, а 
детаље на који начин су те паре даље коришћене за мигранте није јој познато. Навела 
је и да јој је познато да се ради о мигрантима-шиптарима који су путовали ка Сарајеву. 
Додала је и да од окривљених познаје: Давида Гурдаша, Раму Кукића; Радивоја 
Матића; Едина Беговића о окривљеног Фејзу Ђевдета познаје преко супруга обзиром 
да је окривљени Фејза ступио у контакт са њеним супругом а остале окривљене не 
познаје.  
 
            Радивоје Матић, саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је 
суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, навео је да га је школски 
друг Рамо Кукић ангажовао да оде у Београд по четири лица и да их превезе до 
Сирогојна, а овај разговор су водили у Прибоју. До Београда се довезао путничким 
возилом марке „Зафира“ регистарски број PB 011-NŠ и на аутобуској станици је у 
возило преузео четири лица од особе за коју мисли да се зове Груни. Пре но што је 
пошао у Београд, Рамо Кукић му је објаснио да ће га ови људи чекати на аутобуској 
станици а кад је дошао на аутобуску станицу чуо се телефоном са Кукићем који га је 
повезао и објаснио му да се људи које треба да превезе налазе у групи на аутобуској 
станици, па их је по томе нашао а затим их по захтеву Кукића возилом превезао у 
Сирогојно до стоваришта грађевинског материјала где су ови људи изашли из кола, а 
он је наставио кући. У току вожње до Сирогојна, телефоном се чуо са Рамом Кукић, а 
причали су о превозу с тим што се детаља тог разговора не сећа. Превоз ових људи 
обавио је за гориво у вредности од 50 еура колико му је Кукић насуо у резервоар 
возила, пре него што је кренуо на пут. Када је прихватио да превезе ове људе, речено 
му је да су то нормални људи, регуларни у овој земљи, а у колима док их је возио ови 
људи су му рекли да иду на рад у Швајцарску. Када им је тражио документацију, они 
су му дали беле папире од државе Србије, да могу нормално да се крећу у Србији да су 
нормално ушли на граници, а бели папир им је издат на граници уз њихов пасош, што 
му је и пре поласка за Београд рекао Рамо Кукић. Даље је објаснио да је његов једини 
задатак по Кукуићевом налогу био да довезе ове људе до одређеног места-
грађевинског стоваришта у Сирогојну и да их ту остави. Људи које је на овај начин 
превезао није никоме предао и није му познато да ли су се они и са ким евентуално 
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састали по изласку из кола. У току вожње један од људи које је превозио стално је 
телефоном неког звао и разговарао али да их он није разумео о чему причају јер ови 
људи нису говорили српски језик, већ њиховим-шиптарским језиком, осим једног од 
њих који је нагађао српски језик.  
 

 Саша Егановић саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је 
суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу навео је да од 
саоптужених познаје Фејзу Ђевдета, Алимпић Зорана, Милана Трифуновића, Драгана 
Љубинковића а да Раму Кукић, Тамару Кукић, Сабита Гурдаша, Радивоја Матића не 
познаје. Објаснио је да је Фејза Ђевдет “дотеривао“ људе са Косова те да му је Фејза 
плаћао 230 еура по човеку. Од 230 еура он је 130 еура плаћао Драгану Љубинковићу, 
20 еура по човеку је плаћао Милану Трифуновићу, 20 еура је плаћао Зорану Алимпићу 
а 60 еура по човеку је њему остајало. Милан Трифуновић је130 еура по особи носио и 
плаћао Драгану Љубинковићу из Лознице, за превоз људи у Босну, али да му није 
познато шта је конкретно био задатак Драгана Љубинковића. Ако је требало пребацити 
нпр. пет људи у Босну, Љубинковић је добијао 650 еура, а на територији Босне је Фејза 
Ђевдет имао људе које он-Егановић није познавао нити му је познато ко су. Од људи 
које је Фејза Ђевдет проналазио, више њих није знало спрски језик а од неких који су 
знали српски језик, сазнао је да неки иду у Француску, Швајцарску, Италију. Такође, 
из разговора са некима од њих је сазнао да им је Фејза Ђевдет узимао 2.500-3.500 еура 
по човеку. Комплетни трошкови од Косова до места где су се запутили сносио је Фејза, 
што му је потврдила и једна породица коју су превозило. То подразумева трошкове 
превозног средства, аутобуса из Косова до Београда, а превозник је „Ерхан бус“ затим 
превоз из Београда до Шапца је такође плаћао Фејза Ђевдет. Објаснио је да су ови 
људи, у време када су били у Београду, били смештени у смештају који је имао 
карактер преноћишта, попут јавне куће под називом „Стела“.Фејза Ђевдет је плаћао и 
трошкове смештаја ових људи. Неком приликом је Фејза остао дужан 2.000 или 2.500 
еура власници овог ресторана, што је од ове жене сазнао. Даље је објаснио да је Зоран 
Алимпић бивши муж његове сестре са којом има двоје деце; Милан Трфуновић му је 
комшија и познато му је даје 7-8 година возио за „Макси такси“ а после тога је купио 
ауто за себе. Фејзу Ђевдета је упознао неком приликом кад је дошао код њега да га 
замоли да његову кћерку и још две женске особе пребаце за Босну. Имао је број 
телефона Фејзе Ђевдета меморисан у телефон под именом Фејза. Познато му је да је 
Фејза имао 6 телефона и 6 бројева које је меморисао на сличан начин: Фејза 1; Фејза 2, 
Матори; Деда шок. Телефонски број Зорана Алимпића је меморисао под именом 
„Јоза“, што је његов надимак иначе; Број телефона Милана Трифуновића меморисан је 
под „Миша“ а број телефона Драгана Љубинковића меморисан је под именом 
„Драган“. Објаснио је да је два или три пута слао новац некој жени, да је послао новац 
Тамари Кукић у износу од 60.000,00 динара што је чинио по налогу Фејзе Ђевдета, да 
би неко тамо узео „Рента кар“јер су сви возили рентиране аутомобиле а конкретно 
окривљени Фејза Ђевдет је прво возио „Опел Зафиру“ босанских таблица, па „Мазду 
6“, „Мазду 5“ и „Hyndai“. Окривљени је такође био изричит у односу на сваку од 
кривичноправних радњи за коју се терети да је био ангажован од стране окривљеног 
Фејзе Ђевдета у циљу организовања превоза наведених миграната од Шапца до 
Лозничког поља, да је он лично ангажовао осуђене Милана Трифуновића, Зорана 
Алимпића и Далибора Ђурђевића да изврше превоз миграната, да је од окривљеног 
Фејзе Ђевдета добијао 230 евра по човеку-мигранту, од ког изоса је превозницима 
осуђенима Трифуновићу, Алимпићу и Ђурђевићу плаћао 20 евра по човеку-мигранту, 
док је за себе задржавао 60 евра при чему је 130 евра најчешће преко осуђеног 
Трифуновића прослеђивао осуђеном Драгану Љубинковић или НН лицу које је вршило 
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пребацивање миграната са територије Републике Србије на територију Босне и 
Херцеговине. Осуђени Егановић је објаснио и да је по налогу окривљеног Фејзе 
Ђевдета, новац слао осуђеној Тамари Кукић и то тако што му је окривљени Фејза 
преко „Вибера“ послао личну карту особе која треба да прими новац, а који новац је 
претходно  добио од окривљеног Фејзе Ђевдета, као и да је новац по налогу Фејзе 
Ђевдета посредством миграната слао лицима које је Фејза одредио и то конкретно 
осуђеном Милану Трифуновићу. Осуђени Егановић је навео да је у комуникацији са 
осталим осуђенима, везано за транзит миграната и њихов недозвољени прелаз границе 
и пребацивање на територију Босне и Херцеговине користио „шифре“ на начин што је 
истицао „долазак пет јагањаца“, „долазак четири прасета“, а што је подразумевало да 
су прасићи или јагањци људи, док му је са друге стране одговарано „ја ћу да наложим 
фуруну“ или „ја ћу да почнем да ложим фуруну“, што је значило да је све спремно за 
недозвољени транзит и недозвољени прелазак државне границе миграната.  
 
       Милан Трифуновић саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ 
је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу навео је да га је за 
задатке у вези превоза људи-миграната са подручја Косова и Метохије, од Београда до 
Шапца и од Шапца до околине Лозничког поља, увек ангажовао Саша Егановић; да је 
за услуге превоза од Егановића добијао 20 еура по превезеном лицу-мигранту. Упознао 
је и окривљеног Фејзу Ђевдета, а у појединим ситуацијама и Фејза Ђевдет га је 
ангажовао за превоз миграната на начин што би га позвао телефоном и у телефонском 
разговору од њега затражио такву услугу. Објаснио је да су се у погледу организације 
превоза миграната-лица са територије Косова и Метохије договарали окривљени Фејза 
Ђевдет и Саша Егановић, да је њему лично налоге давао углавном Егановић, а да је 
могуће да га је окривљени Фејза Ђевдет контактирао везано за један транспорт 
миграната, и то када је осуђени Егановић био болестан, те да је у неколико наврата 
вршио превоз миграната заједно са Зораном Алимпићем и Далибором Ђурђевићем, као 
и да су мигранти превожени на подручје Лозничког поља, одакле су их преузимали НН 
лица као водичи и у три наврата Љубинковић Драган који је вршио њихово 
пребацивање преко реке Дрине на територију Босне и Херцеговине. 
 
         Далибор Ђурђевић саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ 
је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, навео је да познаје 
Сашу Егановића, Милана Трифуновића и Зорана Алимпића који му је бивши таст. 
Неком приликом телефоном га је позвао Егановић Саша ради превоза неких људи-
миграната, и обећао му 50 евра по тури. Објаснио је да је ове људе-мигранте одвезао од 
Шапца до Лознице. Даље је објаснио да су ови људи били смештени у кафани Саше 
Егановић у Мајуру, у собама те  да је он дошао аутомобилом марке „Ford Mondeo“ и 
том приликом су у возило ушла два човека. Дана 18.10.2017.године било је троје људи 
а једна жена је говорила српски, с тим што није желео да је слуша. Ова лица је требао 
да превезе од Мајура до Лознице, тј. до места иза Лешнице на неких 7-10 км. У току 
вожње испред његовог возила је у аутомобилу ишао Милан Трифуновић који га је у 
току вожње два пута контактирао и рекао да га прати. Лица која је превозио, предао је 
неком човеку иза Лешнице, на месту које се налази близу границе. Новац који му је за 
ову услугу превоза обећао Егановић, није добио. У односу на кривичноправни догађај 
од 02.11.2017. године, објаснио је да га је ангажовао Егановић Саша, који га је позвао 
телефоном ради вожње двоје људи и обећао му да ће му дати паре које му дугује у 
износу од 50 евра и још 50 евра када одвезе то двоје људи. Даље је објаснио да је и тада 
„Миша“ ишао возилом испред њега; да је он возио „Ford Mondeo“ од Мајура до 
Лознице; да је ишао до кафане Саше Егановића као и када је први пут превезао три 
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лица; да је овог пута као и раније та два лица оставио на истом месту. Нагласио је да је 
знао да мигранти које је превозио треба да пређу босанску границу, што му је рекао 
Егановић који га је оба пута ангажовао али да од истог није добио никакав новац за 
услуге превоза, као и да лица која је возио, нису били држављани Србије.   
 
         Зоран Алимпић саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је 
суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, навео је да га је за превоз 
лица-миграната из насеља Борча до Шапца и од Шапца до Лозничког поља, ангажовао 
Саша Егановић. Превоз миграната вршио је са Миланом Трифуновићем и Далибором 
Ђурђевићем. Објаснио је да се Саша Егановића познаје са окривљеним Фејзом 
Ђевдетом те да је окривљеног Фејзу Ђевдета виђао у хотелу-преноћишту „Royal“ у 
Борчи и да зна да осуђени Егановић „ради са окривљеним Фејзом“. Објаснио је да му је 
познато да окривљени Фејза Ђевдет има стан у Јагодини, а да живи на Косову, да је са 
Фејзом био у комуникацији и да га је сусретао када је ишао код Егановић Саше. Даље 
је објаснио да је окривљени Фејза Ђевдет мигранте „добацивао“ односно „дотеривао“ 
са Косова и да су се управо због даљих транспорта тих лица међусобно састајали. 
Навео је и то да је за извршене транзите у циљу недозвољеног прелаза државне 
границе миграната, од Егановић Саше добијао 20 еура по превезеном лицу, а да су се 
наведена лица-мигранти превозили до крајње дестинације у Лозничком пољу, одакле 
су их преузимала друга лица која су вршила њихово „пребацивање“ на териротију 
Босне и Херцеговине.  
 
       Драган Љубинковић саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ 
је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, навео је да од 
окривљених познаје једино Сашу Егановић и да је путем телефон а био у контакту 
само са окривљеним Миланом Трифуновићем. У односу на кривичноправни догађај у 
временском периоду од 19. до 21.10.2017.године, објаснио је да га је Егановић 
ангажовао за превоз лица преко Дрине које је требало да остави насупрот Јелаве. То је 
била група од 9 људи које су довезли Трифуновић и Зоран Алимпић око 05:30 часова 
ујутро. Трифуновић му је објаснио где треба да дође. У периоду од 07. до 10. новембра 
2017. године превезао је 12 лица по налогу Егановића и то превезао их је на место 
Јелав. Тај пут је имао директан контакт са Егановићем а ова лица је довезао Алимпић, 
кога иначе не познаје и није са њим био у контакту раније. Договорена зарада је 
износила 130 еура. За догађаје од 04.01. и 08.01.2018.године када је превезао укупно 9 
лица, окривељени Љубинковић је навео да је то тачно, и да је за то имао контакт са 
Трифуновићем, по налогу Егановића, да је зарада била 130 евра и да је све то договарао 
са Трифуновићем,коме је налоге издавао Егановић.  
 
        Сабит Гурдаш саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је суд 
извршио увид у доказном поступку на главном претресу навео је да је спавао у 
аутомобилу на паркингу у Сарајеву када га је телефоном позвао Рамо Кукић, кога није 
познавао раније. Објаснио је да га  је Рамо Кукић питао да иде својим возилом испред 
њега пошто он не познаје најбоље тај пут и пошто има полиције како не би „налетео“ 
на радар. Растојање између њихових возила је било око 5 километара, а у току вожње 
био је у телефонској комуникацији са Кукићем. За ову услугу није добио никакав 
новац иако је Кукић обећао да ће му дати 150 еура. Навео је и то да познаје окривљеног 
Фејзу Ђевдета, да га је неком приликом возио по Сјеници, али да није помињао 
Кукића.        
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         Един Беговић, саслушан у својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је суд 
извршио увид у доказном поступку на главном претресу, навео је да Раму Кукић 
познаје од детињства, да су одрасли у комшилуку; Тамару Кукић познаје површно, као 
Рамину жену; Матића познаје по виђењу “здраво на здраво“ и познато му је да живи на 
Увцу у Босни, а Сабита Гурдаша из Сјенице је упознао неком приликом у  Прибоју. 
Остале окривљене: Фејзу Ђевдета; Сашу Егановић; МиланаТрифуновића, Драгана 
Љубинковића, Зорана Алимпића и Далибора Ђурђевића не познаје.Објаснио је да га је 
неком приликом с тим што није могао да определи тачан временски период, телефоном 
позвао Рамо Кукић да дође на аутобуску станицу у Сарајеву где ће га сачекати. 
Линијским таксијем се из Пријепоља одвезао на аутобуску станицу у Сарајево где се 
састао са Рамом Кукић који је платио 50 или 60 еура за услугу превоза. Када су сели у 
кафану да ручају, Рамо му је први пут рекао због чега га је позвао и то да треба да се 
пребаце људи, што је он прихватио. Овом приликом Кукић му није рекао ко су људи 
које треба да пребаци али кад их је примио у ауто, схватио је да су то Шиптари. Већ из 
првог телефонског разговора са Рамом Кукић, када је овај одбио да му одговори о 
каквом послу се ради, изговарајући се да неће преко телефона, већ да ће причати кад се 
виде, схватио је да није чист тј. легалан посао, али је прихватио да оде из Прибоја у 
Сарајево и састане се са Кукићем да види о чему се ради. Први пут је требало да 
превезе седам људи на релацији Сарајево-Бихаћ. Рамо Кукић му је дао кључевеи 
саобраћајну дозволу за путничко возило марке „Мазда“ тамно плаве или сиве боје које 
је изнајмљено код renta car куће али му није познато ко је возило рентирао. Навео је да 
је по задатку Раме Кукића испред мотела „Јасмин“ у Сарајеву преузео лица која је 
потом путничком возилом „Мазда“ превезао до Бихаћа, и то тако што је у  возило 
„Мазда“  примио четворицу а Рамо Кукић је у своје возило „Голф 6“ примио тројицу 
људи, ситније грађе док је сувозачево место у Кукићевом возило остало не попуњено. 
До Бихаћа су се возили тако што је Рамо Кукић својим возилом „Голф“ 6 испред 
возила „Мазда“ којим је он управљао на одстојању од 4-5 км, највише 5-10 км, и стално 
су били на телефонској вези, при чему је користио телефон број 064/00-22-345. Није му 
познато да ли се неко возило кретало испред возила Раме Кукића овом приликом. Од 
превоза ових људи остваривао је зараду и то 50 еура по човеку. Први пут је превезао 8 
људи и добио је 400 еура. Ове људе је одвезао у Бихаћ а по договору са Кукићем 
пратио је где се он искључује и ту се он укључио и оставио је ове људе који су изашли 
из возила и отишли у неку кућу у близини. Након тога, Рамо Кукић и он су се свако 
својим возилом вратили кућама. Наредног дана свратили су на ручак и пиће и Кукић 
му је рекао да преспава у мотелу „Јасмин“ у Сарајеву а ујутру га је Кукић пробудио и 
на исти начин као и претходног дана превезли су четири лица, Шиптара са подручја 
Косова. Он је превоз врши путничким возилом „Мазда“ а Рама Кукић је возио 
аутомобил „Голф“ од мотела „Јасмин“у Сарајеву до Бихаћа. Кретали су се на исти 
начин као и претходног дана и све време били у телефонској комуникацији. Није му 
познато да ли се испред возила Раме Кукић, наменски кретало неко друго возило. Људе 
које је превозио оставио је у Бихаћу на истом месту као и раније. У повратку, на 
изласку из Бихаћа имао је проблем са полицијом, обзиром да су три аутомобила 
кренула за њим па је побегао тако што се одвезао ка Мркоњић Граду у Републику 
Српску, пошто полиција није могла из федерације да уђе у Српску па се околним 
путем, другом трасом вратио у Сарајево. У међувремену је скинуо регистарске таблице 
са возила и успео је да ауто довезе до мотела „Јасмин“ где је већ стигао Рамо Кукић 
који није знао да он има проблем са полицијом обзиром да му је нестало кредита у 
телефону и није га обавестио. Возило „Мазда“ које је користио за превоз Шиптара и 
регистарске таблице од истог, предао је Рами Кукић испред мотела. Том приликом 
Рамо Кукић му је предао новац за превоз ових људи у износу од 400 еура. Након тога, 



50 
 

Рамо Кукић и он су путничким возилом „Голф“ кренули на аутобуску станицу у 
намери да стигне на аутобус Сарајево-Приштина који пролази кроз Прибој у 09:00 час, 
али су закаснили те су аутобус стигли на путу ка Романији, којом приликом је изашао 
из аута да би стигао на аутобус и у колима Раме Кукића је заборавио патике и мобилни 
телефон.   
 
    Сведок Естера Глигорић, испитана у Тужилаштву за организовани криминал 
на записнику о испитивању КТИ број 1/18 од 16.03.2018. године навела је да познаје 
Фејзу Ђевђета, Сашу Егановића и Милана Трифуновића. Власник угоститељски 
објекат „Луна“, био је њен супруг, више од 30 година, а када се он разболео, она је 
преузела радњу. Стари назив овог објекта био је „Златна греда“, а баве се 
организацијом прослава, свадби, испраћаја и имају 15 соба за преноћиште. Навела је да 
је периоду од 19. октобра до 10. новембра 2017. године у њиховом угоститељском 
објекту било више лица на преноћишту, да је по некад било празних соба, а некада је 
био попуњен капацитет смештаја. Водили су евиденцију гостију који су ноћили и да су 
то углавном били радници неке фирме из Ужица или људи који су били на промоцији, 
а било је и Албанаца. Фејза Ђевђет је био гост код њих, једном je  преноћио, а више 
пута је долазио на пиће са гостима који су били код њих на преноћишту. Најчешће је 
долазио са Сашом Егановићем, а понекад и са Милан Трифуновић. Обично су седели 
за столом крај врата и слабије су комуницирали са њом, и то углавном око плаћања 
рачуна, на чије име ће се писати рачун  и слично.  Није јој познато у  каквој вези су 
били Фејза, Егановић и Трифуновић са Албанцима са Косова који су боравили у 
наведеном периоду, а зна да је са њима углавном комуницирао Фејза, да су они звали 
њега телефоном и само њега су тражили. Албанце је увек довозио такси, а то је често 
био Милан Трифуновић, обично једном или два пута недељно, а такође су Трифуновић 
и Саша Егановић и обилазили ова лица која су била на преноћишту и доносили им 
храну. Обично је на спавању било по пет-шест Албанаца. Ретко је имала телефонску 
комуникацију са Сашом Егановићем, а једном је од њега тражила број телефона Фејзе 
Ђевђета, да плати за људе који су били на преноћишту, јер су изашли из објекта, 
добили су назад своје личне карте док она није била присутна, а рачун није био плаћен. 
Његов број је био меморисан у њеном телефону као „преноћиште“ и она га је најпре 
звала, а како се није јавио послала му је поруку и обавестила га да рачун није плаћен, 
те јој је он одговорио да ће доћи и платити. Договор је био да када долазе та лица ради 
преноћишта да им затраже личну карту ради евиденције и питају их ко плаћа смештај, 
а они су су одговарали Фејза или Саша Егановић. Навела је да је Милан Трифуновић 
звао телефоном само када би та лица долазила на аутобуску станицу у четри  или пет 
ујутро, када објекат не ради да им  отвори  и да им кључеве од соба.  Било је случајева 
да су ти људи понекад долазили ради преноћишта, увече а сутрадан ако је било 
потребно нису излазили око 12:00 часова, већ су могли су да буду ту до 4 и до 5 сати 
послеподне, када им је то тако одговарало. У почетку је Егановић увек доводио те 
госте ради преноћишта, а затим Егановић више није хтео да за њих, већ је рекао да ће 
плаћати Фејза и тако га је упознала. Трифуновића је знала јер је таксирао и возио од 
њиховог локала за Шабац, обично када су биле свадбе и слично, а касније их је 
Трифуновић контактирао и говорио када ће да доводи „Сашине“ или „Фејзине“ људе 
са Косова на преноћиште и да и нико осим Трифуновића није довозио те људе у њихов 
објекат. Сведок се изјаснила да не познаје лице по имену Зоран Алимпић, али да би га 
можда препознала када би га видела. У погледу Албанаца који су били гости код њих 
навела је да је увек неко од њих знао српски језик и да је међу њима било и деце 
старости од 2, 5 и 14 година, да је једном била мајка са троје деце, а да млађи Албанци 
углавном нису говорили српски. Ноћење је коштало 1.200,00 динара по особи и вођена 
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је евиденција гостију у једној свесци, а да када је су у питању страни држављани били 
су у обавези да носе пасош у СУП ради пријаве боравишта, али да то није био случај са 
Албанцима који су имали папир као пријаву да бораве у Србији и када би дошли на 
преноћиште предавали су тај папир заједно са личном картом и из тог папира су могли 
да закључе да су они као туристи били слободни и да могу слободно да се крећу, што 
су и чинили, те су аутобусом одлазили у град или до продавнице. Обично је неко 
најављивао када ће та лица отићи, у које време, што је значило да ће по те Албанце 
доћи Саша Егановић или такси, односно Милан Трифуновић, а да она није знала куда 
та лица даље иду. Објаснила је да то није пријављивала полицији да су ова лица код 
њих била на преноћишту, а то су у Шапцу иначе сви знали јер су се слободно кретали, 
а и постоји сектор који их ноћу обилази, када раде. Навела је да је тих људи са Косова 
који су боравили у њиховом објекту било укупно између 30 - 40, а задржавали су се 
три, пет или десет дана и сва та лица била су уписана у књигу евиденције преноћишта, 
а легитимисали су се на основу личне карте коју су имали издату према месту рођења, 
на Косову и белог папира који је био пријава да су ушли у Србију. Нагласила је да је 
остао не измирен дуг од 280.000,00 динара за преноћиште које је требало да плати 
Фејза јер је Саша Егановић гарантовао да ће тај дуг Фејза платити. Додала је да након 
што је изашла та група људи за које није прлаћен рачун, више нису хтели да примају 
лица са Косова на преноћиште.   
 
      Сведок Естера Глигорић испитана на главном претресу дана 11.04.2019. 
године, на предлог одбране окривљеног навела је да је окривљеног Фејза Ђевдета 
упознала преко комшија који су од њих удаљени 5 километара, када је узео собе за 
преноћиште и довео неке људе да преспавају. Објаснила је да се њихово преноћиште 
налази у малом месту Мајур код Шапца, имају око десетак соба које издају за 
преноћиште и она је власник овог објекта. Саша, кога познаје из кафане и зову га 
Копило, а држи ауто-плац у близини у почетку је доводио неке људе на преноћиште и 
те рачуне је он плаћао. Ти људи су боравили некада само један део дана, а понекад су 
остајали и по два дана, а често се дешавало да Саша доводи људе да преноће. Није јој 
познато да ли се Саша презива Егановић, јер га сви знају као Саша Копило. Касније је 
Саша довео окр. Фејзу Ђевдета са неким његовим људима ради преноћишта, те је 
гарантовао за њега и узимао је кључеве од соба за њих. Некада је лично Саша доводио 
људе ради преноћишта, а некада их је довозио такси који би он послао, тако да они 
никада нису долазили сами, већ их увек неко доводио. Причали су на албанском и 
веома слабо су говорили српски, тек по неко од њих и Фејза који их је доводио, док 
остали нису знали да причају српски језик и слабо су контактирали са њом и са 
особљем. Са Фејза Ђевдетом упознао је Саша Егановић и рекао да ће Фејза да плати 
рачуне за сву храну и смештај лица која је доводио. Неке од тих рачуна Фејза је плаћао, 
а неке није, због чега су били у телефонском контакту путем порука у којима је писао 
да ће рачуни бити плаћени и у почетку је путем Western Unionа слао неке износе новца, 
а она га је обавештавала да није плаћено у целости, те да неће дозволити тим људима 
да изађу, односно да уђу на преноћиште ако није плаћено. Међутим тако се наставило 
и даље, те када би довео следеће људе, један рачун  би платио и после опет два не 
плати.  
 
     Саша Копило је био скоро сваког дана код њих, када је био у граду. Гости које 
је Саша доводио на преноћиште причали су албански, долазили су из Београда из неког 
хотела и имали су неке пријаве. Сашу Копило је виђала и у претходних годину и по 
дана, али у том периоду није доводио људе на преноћиште. 
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    Таксисту који је довозио људе ради преноћишта не познаје по имену, не зна 
како се зове, али га зна из виђења и када је давала изјаву у истрази био је присутан те 
га је препознала. Познато јој је да се дружи са Сашом и да су комшије, те да је могуће 
да се зове Милан.   
 
    Појаснила је да су били дужни да пријављују госте који бораве код њих на 
преноћишту и то су чинили за све госте који су имали стране пасоше, односно стране 
држављане, јер им је то била обавеза,  а како се ради  о малом месту увек се знало ко је 
присутан у преноћишту, с обзиром да је долазило је доста странаца, Италијана, Немци 
и других. Друге госте који су били са личним картама, или папирима нису били у 
обавези да пријаве у МУП-у, осим ако ту бораве дуже од 24 сата, док оне који дођу у 
један и изађу ујутру, нису их пријавили, већ су их само евидентирали да су на 
преноћишту.  
 
     Људи који су били ту без докумената имали су само неки лист, име и презиме и 
то ниису били прави документи. Те документе су остављали на шанку као гаранција да 
ће бити плаћено преноћиште. Цена преноћишта у њиховом објекту је коштало 1.200,00 
динара по особи. То није био хотел, нити пансион већ само преноћиште, без доручка, 
без ичега. Сада имају око 40 кревета расположивих, а тада су имали само седам соба са 
по два кревета.  
 
   Људи које је доводио Саша звани Копило говорили су албански и од докумената 
су имали само неки папир. Fejza са којим је Саша упознао био је задужен плати све 
трошкове становања и хране за та лица која је доводио код њих у пансион, али није 
увек уредно плаћао те рачуне. Због тога му је слала поруке, а он је обећавао да ће 
платити. Та лица су довежена таксијем и одвежена таксијем. 
 
    У том периоду испред њиховог локала „Луна“  постојао је видео надзоре на 
паркингу, односно спољна камара и могли су се видети људи који долазе и одлазе. У 
последњих осам или девет месеци имају камеру и унутра.  
 
   Сведок је навела да се сећа да је Фејза више пута преноћио у њиховом објекту, 
док је окривљени тврдио да је преспавао само једном, а да је другом приликом био на 
вечери са једном женом и дететом када их је довезао таксиста Милан Трифуновић, 
након чега су наставили пут за Босну. Сведок је то потврдила и додала да се сећа да им 
је том приликом дала кључ од собе да одморе преко дана, те да је тада заборавио 
торбицу. Нагласила је да је на крају остао дуг за ноћење неких људи који он није 
платио, иако је ракао да је ће послати преко Вестерн Униона. Међутим када је у Вршцу 
проверила, такве уплате није било. Због тог дуга који је остао наставила је да 
комуницира са њим путем порука. Окривљени Фејза је негирао да су то била лица која 
је он довео, наводећи да се ради о лицима које је Саша Егановић довео, од Амига и од 
Љуша. На ове наводе окривљеног сведок се изјаснила да су у то време на преноћиште 
долазили само Фејзини људи. Објаснила је да је Амиго био код њих једног дана и да су 
се договорили о цени, али да су касније његови људи ломили нешто у хотелу, те више 
нису хтели да имају посла са њим. У то време нису били код њих Фејзини људи, већ 
само Сашини и од Амига.  
 

Сведок је потврдила да је у периоду када је Саша Егановић био у бекству, пре 
него што је ухапшен код ње је долазила његова жена и тражила је, али она није била 
присутна, већ само конобари који ту раде. Није ступила с њом у контакт, а већ следећег 
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дана давала је изјаву у Тужилаштву и ту су се среле али јој нико није сугерисао како 
треба да сведочи. 
 
    Навела је да је Саша када је доводио неки своје људе одмах предавао личне 
карте и плаћао. За лица која су долазила на преноћиште, а слао их је окривљени Фејза 
Ђевђет водили су евиденцију у једној свесци и бележили колико је његових људи било 
на преноћишту. С обзиром да је остао неплаћен дуг за једну групу лица за која је окр. 
Фејза обезбедио смештај у њиховом објекту од Саше Егановића је добила број 
телефона Фејзе Ђевдета и опоменула га због плаћања дуга, а он се правдао да је послао 
Саши  хиљаду еура, јер му је умро отац, те да тренутно нема новца, али да ће видети са 
својим другарима да јој пошаље новац, али то није учинио и тај дуг је остао неизмирен. 
Колико се сећа Фејза је доводио људе ради преноћишта у периоду од око шест месеци, 
са паузама, али није могла да определи које је то године било. 
 

Сведок Раде Матовић испитан дана 16.03.2018. године у Тужилаштву за 
организовани криминал навео је да од окривљених познаје Фејзу Ђевђета и Милана 
Трифуновића, да је власник СУР „Royal“, угоститељског објекта који се налази у 
Борчи, у улици Ранка Минића број 52, да се 27 година бави угоститељством, а да у 
наведеном објекту пружају услуге хране и смештаја, те да располажу са 6 соба. Од 
половине октобра 2017. године, гости његовог објекта била су лица са подручја Косова 
и Метохије, који су долазили повремено, са прекидима од по седам дана, одприлике до 
почетка децембра и задржавали су се врло кратко. Користили су услуге спавања и 
хране, о чему се договорио са  Фејзом јер су то били углавном млади људи који нису 
говорили српски језик. Како је објаснио имали су беле папире које су добијали у 
Мердарима када су долазили и у којима је стајало да имају 2 месеца боравка, те су 
слободно кретали, излазили у оближње кафиће. Објаснио је да је Фејзу упознао негде 
2016. године када је дошао са супругом док су били на путу, те су тако ступили у 
контакт јер и он има фамилију која живи у Бечу. Фејза је причао  српски, био је 
љубазан и деловао му је као озбиљан човек. Дуго после тога га није видео, а следећи 
пут је дошао након скоро годину дана и тада су се договорили да лицима који су дошла 
ради преноћишта обезбеди и храну,  један  оброк. Ова лица су могла слободно да се 
крећу и одлазе и до „Мек Доналдца“, те је једном приликом трошкове њихове хране и 
смештаја платио Фејза, а неколико пута су сама та лица скупљала паре међу собом и 
плаћали на лицу места, да би после тога, почетком децембра примио новац преко 
„Western Uniona“ које уплате су биле од лица са Косова које не познаје. Плаћања су 
била почетком децембра, а једно крајем јануара и износи су били око 117.000,00 
динара и односили су се за смештај и храну лица са Косова која су боравила у његовом 
објекту неколико дана. Поред њих, било је и људи из Прешева, односно са подручја 
Прешевске долине, који су имали личне карте. Везано за плаћања преко „Western 
Uniona“, навео је да му је Фејза рекао да ће платити неки рођаци тих људи преко 
„Western Uniona“. Пошто се дуг накупио на око 100.000,00 динара,  једна група је 
отишла а друга дошла, те се плашио да тај дуг нико неће платити, због чега је 
телефоном позвао Фејзу да се распита око тог плаћања, након чега је послао своју 
личну карту, те му је јављено да може да подигне новац у „Western Unionu“, а што је 
било могуће једино у пошти јер се радило о уплати са Косова. О доласку група људи на 
преноћиште у појединим случајевима га је обеваштавао Фејза путем телефона и 
говорио када ће и ко ће доћи, а некада су ти људи долазили сами, те како не говоре 
српски, понављали су „хотел, хотел“, а он је претпостављао да их је Фејза упутио, иако 
га они нису спомињали по имену већ су га звали „Чича“, „Стриц“ или „Бабљок“, те у 
прво време није знао да се ради о њему, већ му је Фејза објаснио. Фејза је спавао код 
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њега у хотелу једном прилико, а више пута је свраћао, али раније када је долазио са 
супругом. Лица која су била код њих на преноћишту одлазила су таксијем, мисли да је 
пар пута по њих долазио Милан Трифуновић, са својим таксијем који може да прими 
око 6 особа и мисли да је реч о возилу „Renault Minivan“, али се боје не сећа, а једном 
је био и са неким другим аутом, караваном, а на возилу је увек била ознака такси 
службе. Осим Милана долазили су и други таксисти из Београда. Једном приликом, 
био је у телефонској комуникацији са Миланом Трифуновићем, које га је назвао и 
рекао му да се спреме лица која ће да преузме. У меморији свог телефона контакт 
Трифуновића има меморисан као „Милан таксиста“. Сведок је потврдио да у  његовом 
угоститељском објекту постоји књига гостију у коју није редовно уносио податке 
гостију, иако за то постоји обавеза угоститеља, јер се тада налазио у процесу 
реновирања сале, а посао му је слабо ишао, те му је то био једини начин да заради. 
Фејза му је плаћао увек у готовини, углавном у динарима, а једном у еврима. Сведок је 
навео да је у близини „Royala“ постојао још један угоститељски објекат који пружа 
услуге смештаја и хране, а да су у његов објекат „Royal“ и ранијих година долазили 
Албанци са Косова, те да је једном приликом био конкретно Фејза са неким брачним 
паром, била је и трудница коју су водили код лекара, али никада група људи као што је 
то био случај у периоду од октобра 2017. године, када их долазило и по десетак и 
задржавали су се од 7 до 8 дана, а затим по две недеље није било никог, а онда су 
долазили поново. Навео је да није знао која је сврха путовања тих људи нити га је то 
интересовало, те није ни улазио у ту причу,а о томе му ни Фејза није говорио. Сви 
гости који су били на преноћишту морали су  да предају личну карту и бели папир. 
Било је лица са личним картама које је издао надлежни орган Републике Србије са 
роком важења, а други су имали бели папир који су добијали на Мердарима, док ни у 
једном случају није примио на преноћиште лице без такавог папира. Поред тога било је 
и лица са косовском личном картом и белим папиром. Због контроле полиције која је 
долазила није примао лица без докумената. Када је имао проблема у споразумевању са 
њима због језика позивао је Фејзу да му помогне и објасни им правила понашања у 
локалу, с обзиром да су били гласни када разговарају телефоном.   
 
 Сведок Раде Матовић испитан на главном претресу одржаном дана 
11.04.2019.године поновио је као и приликом испитивања у Тужилаштву за 
организовани криминал да познајете окривљеног Фејзу Ђевдета, те да се у октобру 
месецу 2017. године Фејза појавио са једном групом младића који су били албанске 
националности и углавном нису говорили српски језик. Фејза је знао српски те су 
могли да се лепо споразумеју. Тражио је смештај за те људе који су имали  бели папир 
који им је био издат на граничном прелазу кад су улазили у земљу, где је стајало да им 
је дозвољен боравак на месец дана, колико се сећа и договорили су се да преспавају 
код њих у ресторану „Ројал“, који сведок држи већ двадесет и осам година и налази се 
у Борчи, улица Ранка Миљића број 52. Цена смештаја је била двадесет еура за 
двокревену собу, а њих је било између 8 и 10. Не сећа се како су дошли, јер је био у 
ресторану, али то није било неубичајено с обзором да су у то време долазиле избеглица 
из Ирака, Ирана и разних земаља и угоститељи који су се радили као и он, примали су 
их због новца. Прва група ових лица, којих је било осам до десет платила је договорену 
цену од по двадесет еура за двокреветну собу, тако што је Фејза тражио новац од тих 
момака, они су скупили и дали њему, и он је дао сведоку. У наредном периоду, током 
октобра Фејза је долазио неколико пута са људима који су остајали да ноће у њиховом 
објекту, а после тога у другој половини јануару 2018. године, када је био последњи пут. 
С обзиром да је раније имао лоша искуства да гости остану више дана и на крају не 
плате рачун, тражио је да му се плати када би група дошла и нису му никад остали 
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дужни. У три наврата плаћање је било преко Вестерн Униона, на његову адресу и те 
потврде је предао Тужилаштву. Познато му је само да су уплате биле са Косова, али не 
и лице које је слало новац. Било му је битно само да се сваки дуг плати. Не сећа се 
колико је пута било плаћање у готовом новцу, можда два или три пута. Приликом 
сваког доласка била је у питању група људи, шест до десет лица, највише једном 
приликом дванаест, што је укупан расположиви капацитете у његовом објекту, чак је 
морало да спава по троје у соби, док их је најмање било када је био само један брачни 
пар. Нагласио је да му никада нису остали дужни јер је увек инсистирао да се регулише 
претходна група, да би следећи могли да дођу, иначе их више никад не би примио. Сва 
лица које је Фејза доводио имали су косовске личне карте и нису их пријављивали 
надлежном МУП-у, односно полицијској станици јер су имали обавезу да пријављују 
само стране држављане који би били код њих на преноћишту. Људи које је слао Фејза 
долазили су на адресу ресторана „Ројал“ и говорили су му да их је Фејза упутио. 
Понекад су долазили таксијем, али не сви одједном. Већина њих је била са косовским 
личним картама али их је било и са српским, а сећа се да је био један човек који је имао 
пасош Албаније. Такође се сећа да је била и једна трудница са малим дететом, али се 
не сећа да ли је имала косовска или српска документа, односно да је била Српкиња. 
Потврдио је да окривљени Фејза није доводио мигранте Сиријце, Авганистанце или 
Пакистанце, већ само Албанце који углавном нису знали да причају српски, већ само је 
по неко од њих знао неку реч. Нико од њих није имао никакво ограничење, излазили су 
и куповали себи да једу, а понекад им је он спремао да једу.  
 
  На сагласан предлог странака суд је извршио увид у исказа сведока Дарка 
Мијаиловића који је испитан у Тужилаштву за организовани криминал на записнику 
Кти бр. 1/18 од 16.03.2018. године када је навео да не познаје лице по имену Саша 
Егановић, из Мајура, улица Табановачка бр. 65, односно да му је то презиме непознато, 
те да он не живи у близини те улице, већ у центру Мајура. Потврдио је да је користио 
систем за плаћање „Western Union“ дана 24.10.2017. године, јер га је замолио један 
човек из његовог краја да новац пошаље некоме, те да се човек који је то тражио од 
њега зове Саша, али не зна како се презива, ни да ли је Егановић или Агановић, а том 
приликом му је дао да уплати 400 или 500 еура. Име лица коме је слао новац написао 
му је на папиру, који је он предао на шалтеру. Не сећа се шта је писало на папиру, а он 
лично од тога није имао било какву корист већ је учинио Саши услугу, јер је кренуо у 
Шабац са мајком код лекара, па му је било успут, а Саша му је објаснио да је том 
човеку коме је слао новаца ауто остао у квару. Новац који му је Саша дао био је у 
динарима, а он је „Western Union“ дао своју личну карту и након тога добио 
признаницу, коју је након тога дао Саши. Новац који је послао мисли да је ишао за 
Босну, али се не сећа имена лица коме је био уплаћен, зна да је компликовано и могуће 
да је Зинаји Докић. 
 
  Увидом у пресуду Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани 
криминал Спк-По1 број 26/18 од 18.04.2018.године, правноснажно 16.05.2018.године, 
окривљени Зоран Алимпић је оглашен кривим због извршеног кривичног дела 
недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи у продуженом трајању из 
члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ, за 
које кривично дело му је утврђена казна затвора у трајању од три године, а на основу 
члана 62 став 1 КЗ окривљеном Зорану Алимпићу казна затвора у трајању од три 
године и шест месеци изречена правноснажном пресудом Вишег суда у Београду 
Посебно одељење Спк-По1 број 116/17 од 26.децембра 2017.године за продужено 
кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи извршено у 
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саизвршилаштву из члана 350 став 4 у вези става 2 Кривичног Законика, у вези члана 
33 и члана 61 Кривичног Законика узета је као утврђена те је исти осуђен на 
јединствену казну затвора у трајању од шест година у коју му се урачунава и време 
проведено у притвору по решењу судије за претходни поступак Кпп-По1 број 1/18 од 
21.фебруара 2018.године, а који му се рачуна од 20.фебруара 2018.године, када је 
лишен слободе до 18.04.2018.године као и време проведено у притвору по решењу 
Посебног одељења Вишег суда у Београду Кпп- По1 број 33/17 од 15.12.2017.године 
који му се рачуна од 14.12.2017.године када је лишен слободе до 26.12.2017.године. На 
основу члана 92 КЗ од окривљеног Зорана Алимпића одузета је имовинска корист 
стечена извршењем кривичног дела у износу од 1.120,00 еура у корист буџета 
Републике Србије, коју је дужан да уплати у року од 15 дана од дана правноснажности 
пресуде у динарској против-вредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. Овом пресудом окривљени Зоран Алимпић је обавезан да суду на име 
трошкова кривичног поступка плати износ од 12.000,00 динара, као и да на име 
паушала плати износ од 10.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности 
пресуде под претњом принудног извршења.  
 
 Увидом у пресуду Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани 
криминал Спк-По1 број 18/18 од 27.03.2018.године правноснажна 10.04.2018.године, 
окривљена Тамара Кукућ оглашена је кривом због извршеног продуженог кривичног 
дела недозвољени прелаз државне границе и кријумчарења људи у саизвршилаштву из 
члана 350 став 2 КЗ у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ и изречена јој је условна осуда 
тако што јој је утврђена казна затвора у трајању од једне године и шест месеци, с тим 
што је истовремено одређено да се казна неће извршити уколико окривљена у року од 
пет година од правноснажности пресуде не учини ново кривично дело, а у случају да 
дође до опозива условне осуде окривљеној се у казну затвора има урачунати време 
проведено у задржавању по решењу МУП РС Дирекција полиције Управа 
криминалистичке полиције Ку.број 10/18 од 20.02.2018.године када је лишена слободе 
до 21.02.2018.године када је пуштена на слободу. На основу члана 92 КЗ од окривљене 
Тамаре Кукић одузета је имовинска корист стечена извршењем кривичног дела у 
износу од 21.000,00 динара у корист буџета Републике Србије коју је дужна да плати у 
року од 15 дана од дана правноснажности пресуде. Трошкови кривичног поступка биће 
одређени накнадно посебним решењем.  
 

Пресудом Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1 број 19/18 од 27.03.2018.године правноснажна 24.04.2018.године, 
окривљени Рамо Кукућ оглашен је кривим да је извршио једно продужено кривично 
дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи у саизвршилаштву из 
члана 350 став 4 у вези става 2 у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ те је осуђен на казну 
затвора у трајању од три године и три месеца у коју казну му се има урачунати време 
проведено у притвору по решењу судије за претходни поступак Кпп-По1 број 11/18 од 
21.02.2018.године који се окривљеном рачуна од 19.02.2018.године када је лишен 
слободе до 27.03.2018.године када му је укинут притвор. На основу члана 92 КЗ од 
окривљеног Раме Кукића одузима се имовинска корист стечена извршењем кривичног 
дела у износу од 1.500 еура у корист буџета Републике Србије коју је дужан да плати у 
року од 15 дана од дана правноснажности пресуде у динарској против-вредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Истом пресудом обавезан је 
окривљени Рамо Кукућ да суду на име паушала плати износ од 10.000,00 динара у року 
од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.  
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 Увидом у пресуду Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани 
криминал Спк-По1 број 54/18 од 14.06.2018.године правноснажна 04.07.2018.године, 
окривљени Милан Трифуновић оглашен је кривим због кривичног дела недозвољени 
прелаз државне границе и кријумчарење људи у продуженом трајању из члана 350 став 
4 у вези става 2 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ и осуђен на 
казну затвора у трајању од три године у коју казну му се има урачунати време 
проведено у притвору по решењу судије за претходни поступак Кпп-По1 број 1/18 од 
21.02.2018.године који се окривљеном рачуна од 19.02.2018.године када је лишен 
слободе до 14.06.2018.године када му је укинут притвор. На основу члана 92 КЗ од 
окривљеног Милана Трифуновића одузима се имовинска корист стечена извршењем 
кривичног дела у износу од 1.160 еура у корист буџета Републике Србије коју је дужан 
да уплати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде у динарској против-
вредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. На основу члана 87 
КЗ према окривљеном Милану Трифуновићу изречена је мера безбедности одузимања 
предмета и то: путничко моторно возило марке „Опел“ тип „Astra Ecoflex“ црне боје, 
регистарских ознака ЧА 293-ПХ, број шасије W0LPE8EW2D8062663 и број мотора 
A17DTE2582513; саобраћајна дозвола за путничко моторно возило марке „Опел“ тип 
„Astra Ecoflex“ издата дана 10.11.2017.године на име Милан Трифуновић; мобилни 
телефон марке „Нокиа“ модел „1133“, са два И-МЕИ броја и то 358906073611523 и 
358906073611531 и припадајућом СИМ претплатничком картицом серијски број 
89381030000109047275; и мобилни телефон марке „Huawei“ модел „P9 LITE“, И-МЕИ 
броја 860918030279600, са припадајућом СИМ претплатничком картицом серијски број 
8938105316223297695. Истом пресудом окривљени Милан Трифуновић је обавезан да 
на име паушала плати износ од 5.000,00 динара у року од 15 дана од дана 
правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.  
  

 Пресудом Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1 број 57/18 од 21.06.2018.године правноснажна 09.08.2018.године, 
окривљени Сабит Гурдаш оглашен је кривим да је извршио продужено кривично 
дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 
КЗ у саизвршилаштву  у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ  и осуђен на казну затвора у 
трајању од једне године коју ће окривљени издржавати у просторијама у којима станује 
у Сјеници у улици Јабланичка број 46, без примене електронског надзора, у коју казну 
се окривљеном има урачунати време на које је био задржан на основу решења МУП РС 
Дирекција полиције, Службе за борбу против организованог криминала, Сталне ударне 
групе за сузбијање кријумчарења људи Ку.број 10/18-ЛС 19/18 од 20.02.2018.године до 
21.02.2018.године. На основу члана 92 КЗ од окривљеног Сабита Гурдеша одузима се 
имовинска корист стечена извршењем кривичног дела у износу од 420 еура који је од 
окривљеног одузет по потврди МУП РС Дирекција полиције Службе за борбу против 
организованог криминала, Сталне ударне групе за сузбијање кријумчарења људи 03/2-
6-7 број 10/18-1 од 20.02.2018.године. На основу члана 350 став 5 КЗ у вези члана 87 
КЗ према окривљеном Сабиту Гурдешу изречена је и мера безбедности одузимања 
предмета и то: мобилни телефон марке „Самсунг“ модел „Ј 530 F/DS“ са два И-МЕИ 
броја и то 359966/08/355448/4 и 359967/08/35544812; СИМ претплатничка картица 
мобилног оператера „Теленор“ серијски број 38101160627649695; СИМ претплатничка 
картица мобилног оператера „МТС“ без серијског броја. Истом пресудом окривљени 
Сабит Гурдеш је обавезан да суду на име трошкова кривичног поступка плати износ од 
8.250,00 динара, а на име паушала износ од 10.000,00 динара у року од 15 дана од дана 
правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.  
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 Пресудом Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1 број 59/18 од 21.06.2018. године правноснажна 06.08.2018. године, 
окривљени Драган Љубинковић оглашен је кривим да је извршио продужено 
кривично дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 
350 став 3 у вези става 2 КЗ у саизвршилаштву  у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ  те 
је осуђен на казну затвора у трајању од две године и два месеца у коју казну му се 
урачунава врема проведено у притвору од 22.02.2018. године на основу решења судије 
за претходни поступак Вишег суда у Београду Посебно одељење Кпп-По1 број 1/18 од 
21.02.2018.године који је последњи пут продужен решењем Апелационог суда у 
Београду Посебно одељење КжР-По1 број 12/18 од 16.05.2018.године.  На основу члана 
92 КЗ од окривљеног Драгана Љубинковића одузима се имовинска корист стечена 
извршењем кривичног дела у износу од 1.370 еура и 50 конвертибилних марака, који 
новац је од окривљеног одузет по потврди о одузетим предметима МУП РС Дирекција 
полиције, Службе за борбу против организованог криминала, Сталне ударне групе за 
сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 9/18-1 од 20.02.2018.године. Истом 
пресудом окривљени се обавезује да на име имовинске користи стечене извршењем 
кривичног дела плати износ од 2.505 еура у динарској против-вредности по средњем 
курсу НБС на дан исплате и то у року од 15 дана од правноснажности пресуде о 
признању кривичног дела у корист буџета Републике Србије. На основу члана 350 став 
5 КЗ у вези члана 87 КЗ према окривљеном Драгану Љубинковићу изречена је мера 
безбедности одузимања предмета и то: мобилни телефон марке „Нокиа“ сиве боје, 
модел „1600“, И-МЕИ броја 353649015875427 са припадајућом СИМ картицом 
„FRIEND“, серијски број 89387051708305216054; мобилни телефон марке „Самсунг“ 
црне боје, модел „GT-E 1080W“ са припадајућом СИМ претплатничком картицом 
мобилног оператера „МТС“, за телефонски број 065-655-1799 и мобилни телефон 
марке „Нокиа“, сиве моје, модел „1200“, И-МЕИ број 352901022357910 са 
припадајућом СИМ картицом „FRIEND“, серијски број 89387051708185615813. Истом 
пресудом окривљени Драган Љубинковић је обавезан да на име паушала плати износ 
од 10.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом 
принудног извршења.  
 

Пресудом Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1 број 55/18 од 14.06.2018. године правноснажна 18.07.2018.године, 
окривљени Един Беговић је оглашен кривим да је извршио продужено кривично дело 
недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 КЗ у 
саизвршилаштву  у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ  за које му је утврђена казна 
затвора у трајању од једне године и два месеца, а на основу члана 62 став 1 КЗ 
окривљеном Едину Беговићу казна затвора у трајању од једне године и пет месеци 
изречена правноснажном пресудом Основног суда у Прибоју Кв.број 7/18 од 
16.05.2018.године, којом су му спојене казне за извршена кривична дела из 
правноснажних пресуда Основног суда у Прибоју Спк.број 9/2015 од 11.12.2015.године 
и К.број 80/2016 од 15.11.2016.године, па је осуђен на јединствену казну затвора у 
трајању од две године и пет месеци у коју му се урачунава врема проведено на 
издржавању казне затвора по пресуди Основног суда у Прибоју Спк.број 9/2015 од 
11.12.2015.године у трајању од једне године у просторијама у којима осуђени станује 
уз примену електронског надзора, коју казну је издржао у периоду од 
14.09.2016.године до 14.09.2017.године, време проведено на извршењу мере 
безбедности обавезног лечења алкохоличара у Специјалној затворској болници у 
Београду у периоду од 12.02.2018.године до 03.04.2018.године по пресуди Основног 
суда у Прибоју К.број 80/2016 од 15.11.2016.године и време проведено на издржавању 
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казне затвора у Окружном затвору у Ужицу од 03.04.2018.године по пресуди Основног 
суда у Прибоју К.број 80/2016 од 15.11.2016.године. На основу члана 92 Кривичног 
Законика од окривљеног Едина Беговића одузима се имовинска корист стечена 
извршењем кривичног дела у износу од 400 еура коју је окривљени дужан да уплати у 
корист буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде у 
динарској против-вредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. На 
основу члана 350 став 5 КЗ у вези члана 87 КЗ према окривљеном Едину Беговићу 
изречена је мера безбедности одузимања предмета и то: мобилног телефона марке 
„Нокиа“ модел „2330 S-2“, црне боје, И-МЕИ броја 358249037582724; СИМ 
претплатничке картице мобилног оператера „МТС“, серијски број 
89381030000127686329. Окривљени Един Беговић је ослобођен од дужности плаћања 
трошкова кривичног поступка и судског паушала.   
 

Пресудом Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1 број 70/18 од 16.07.2018.године правноснажна 25.09.2018.године, 
окривљени Далибор Ђурђевић оглашен је кривим да је извршио продужено 
кривично дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 
350 став 2 КЗ у саизвршилаштву  у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ  те је осуђен на 
казну затвора у трајању од једне године коју ће издржавати у кућним условима на 
адреси пребивалишта у месту Горња Врањска, улица Милоша Стоичевића Поцера број 
105, без електронског надзора у коју казну се окривљеном има урачунати време 
проведено у задржавању од дана 20.02.2018.године од 10:30 до 19:00 сати, на основу 
решења МУП РС Дирекција полиције, Службе за борбу против организованог 
криминала, Сталне ударне групе за сузбијање кријумчарења људи Ку.број 10/18-
ЛС.14/18 од 20.02.2018.године. На основу члана 92 КЗ од окривљеног Далибора 
Ђурђевића одузима се имовинска корист стечена извршењем кривичног дела у износу 
од 100 еура у корист буџета Републике Србије, коју је дужан да уплати у року од 15 
дана од дана правноснажности пресуде у динарској против-вредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. На основу члана 87 КЗ према окривљеном 
Далибору Ђурђевићу изречена је мера безбедности одузимања предмета и то: мобилни 
телефон марке „Нокиа“, црно-сиве боје, без задњег поклопца, И-МЕИ броја 
353786040606607 и СИМ претплатничка картица за телефонски број 061-287-1356. 
Истом пресудом је обавезан окривљени Далибор Ђурђевић да суду на име паушала 
плати износ од 5.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде 
под претњом принудног извршења.  
 
       Пресудом Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал 
Спк-По1 број 23/18 од 03.04.2018.године правноснажна 24.04.2018.године, 
окривљени Саша Егановић оглашен је кривим да је извршио продужено кривично 
дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у 
вези става 2 КЗ у саизвршилаштву  у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ  те је осуђен на 
казну затвора у трајању од три године и шест месеци у коју казну му се урачунава 
време проведено у притвору по решењу судије за претходни поступак Кпп-По1 број 
4/18 од 13.03.2018.године, који се окривљеном рачуна од 17.марта 2018.године у 11:00 
часова када је лишен слободе, па до 03.априла 2018.године када је окривљеном 
притвор укинут. На основу члана 92 Кривичног Законика од окривљеног Саше 
Егановића одузима се имовинска корист стечена извршењем кривичног дела у износу 
од 4.980 еура коју је окривљени дужан уплатити у корист буџета Републике Србије у 
року од 15 дана од дана правноснажности пресуде у динарској против-вредности по 
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средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Трошкови кривичног поступка 
биће одређени накнадно посебним решењем.  
 
 Увидом у потврду о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекција 
полиције, Управа криминалистичке полиције, Служба за борбу против организованог 
криминала, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 1/18 од 
18.02.2018.године (страна 1042-1044; регистратор 5 списа предмета) суд је утврдио да 
су овлашћена службена лица овог одељења дана 18.02.2018.године одузели од Fejza 
Gjevdetа следеће предмете: мобилни телефон марке „Samsung 38“ црне боје, са ИМЕИ 
бројем 355090083194409 и ИМЕИ бројем 355090083194407 и бројем СИМ картице 
0612288880 и 38649301340; мобилни телефон марке „Samsung Ј5“, сиве боје са ИМЕИ 
бројем 356435085296133/01 и 356436085296131 и бројевима картица 064/900-4053 и 
3864/943-9700; мобилни телефон марке „Samsung А5“ црне боје ИМЕИ броја 
356374082826016/01; мобилни телефон марке „Nokia“ модел РМ 1035 ИМЕИ броја 
358908075446320 и 358908075446338 и СИМ картица серијског броја 109030447897, те 
да је лице од кога су одузете ствари одбио да потпише и прими потврду. 
 
  Увидом у потврду о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекција 
полиције, Управа криминалистичке полиције, Служба за борбу против организованог 
криминала, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 1/18-1 
од 18.02.2018.године (страна 1043, регистратор 5 списа предмета) суд је утврдио да су 
овлашћена службена лица одузела од Fejza Gjevdetа следеће предмете: путничко 
моторно возило марке „VW Touran“ регистарских ознака 650-КС-912; саобраћајну 
дозволу за наведено возило издату од стране Косова, серијски број 1132910 на име 
Prebreza Gjevdet, са роком важности 14.02.2019.; кључ за наведено возило на којем је 
прикачен привезак браон боје те да је лице одбило да потпише и прими потврду о 
привремено одузетим предметима.  
 
       Увидом у потврду о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекција 
полиције, Управа криминалистичке полиције, Служба за борбу против организованог 
криминала, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 1/18-2 
од 18.02.2018.године (страна 1044, регистратор 5 списа предмета) суд је утврдио да су 
овлашћена службена лица овог одељења одузели од Fejza Gjevdetа уговор о 
изнајмљивању моторног возила „Опел зафира“  Ј 509-0-977 на образцу N001565, 
пронађен у путничком моторном возилу „VW Touran“ регистарских ознака 650-КС-
912, те да је лице одбило да потпише и прими потврду.  
 

Увидом у потврду о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекција 
полиције, СБПОК, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 
1/18-3 Ку.број 10/18 од 18.02.2018.године (страна 1045-1046, регистратор 5 списа 
предмета) суд је утврдио да су овлашћена службена лица овог одељења дана 
18.02.2018.године привремено одузели од Fejza Gjevdetа следеће предмете: шест 
новчаница у апоенима од по 500 еура, серијских бројева: S00058036759, P46007394391, 
X09281645489, X05317159907, X05906743238 и X07469781509; седам новчаница у 
апоенима од по 100 еура, серијских бројева: S27369230038, X19900071236, 
X14940944687, X06511244663, X15651745445, X19098598979 и S17513749348; 
четрнаест новчаница у апоенима од по 50 еура серијских бројева; S70861671943, 
S37958759458, WA2058235255, UD4159452051, UC1040828167, EB2500022934, 
EB4918632948, W32625807799, WA1272249532, X71977157561, RB2156061866, 
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WB0233497008, X75740942216 и WA8782370785, што чини укупан износ од 4.400 
еура, те да је Fejza Gjevdetа одбио да потпише и прими потврду. 
 
     Увидом у потврду о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекција 
полиције, СБПОК, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 
1/18-4 Ку.број 10/18 од 18.02.2018.године (страна 1047-1048, регистратор 5 списа 
предмета) суд је утврдио да су овлашћена службена лица овог одељења одузели од 
Fejza Gjevdetа једну VIZA електрон картицу број 4106 8700 3520 8934 на име Gjevdet 
Prebreza, те да је Fejza Gjevdet одбио да потпише и прими потврду о привремено 
одузетим предметима.  
 
        Увидом у потврду о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекција 
полиције, СБПОК, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 број 
1/18-5 Ку.број 10/18 од 18.02.2018.године (страна 1049-1050, регистратор 5 списа 
предмета) суд је утврдио да су овлашћена службена лица овог одељења дана 
18.02.2018.године привремено одузели од Fejza Gjevdetа следеће предмете: пасош 
Косова издат на име Prebreza Gjevdet, рођен 07.10.1965.година, број пасоша P00537717, 
са роком важности до 29.09.2024.; лична карта Косова издата на име Prebreza Gjevdet, 
рођен 07.10.1965.године, број личне карте ID0187219, са роком важности до 
21.09.2024.године, возачку дозволу – Косова издата на име Prebreza Gjevdet, рођен 
07.10.1965.године, број возачке дозволе DL30577086, са роком важности до 
08.04.2019.године, те да је Fejza Gjevdet одбио да потпише и прими ову потврду. 
 
     Увидом у видео запис надзорне камере „Banca Intesa“ а.д. Експозитура у 
Прибоју, улица Немањина 48-50 од 10.10.2017. године (страна 143 регистратор 1 
списа КТИ 1/18) и Фотодокументацију надзорне камере сачињене из овог видео записа 
(страна 136-142 регистратор 1 списа КТИ 1/18) утврђено је да је Fejza Gjevdet дана 
10.10.2017. године око 13:12:30  часова пришао банкомату „Banca Intesa“ у Прибоју, те 
да је банкомат користио ради подизања новца. 
 
      Увидом у Информацију о евидентираним проласцима моторних возила на свим 
деоницама сачињен од стране ЈП „Путеви Србије“, број 687 од 08.12.2017. године 
(стране 144-145 регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да се подаци односе на 
период од 01.10.2017. до 28.11.2017. године за путничко моторно возило ŠA 293-TX; 
SM 044-KT, PB 011-NŠ. Из наведених информација произилази да је возило PB 011-NŠ 
крећући се из смера ка Београду, на станици излаза „Прељина“ у треће наплатној 
траци, дана 03.10.2017. године у 06:58:28 часова регистровано да врши плаћање 
путарине; исто возило регистарски број РВ 011-NŠ регистровано је на наплатној рампи 
дана 09.10.2017. године у 17:36:40 часова из смера ка Београду, на излазној станици 
„Прељина“ у треће наплатној траци; путничко возило регистарских ознака SM 044-KT 
регистровано је дана 25.10.2017. године у 07:07:48 часова на улазној станици „Стара 
Пазова“ у првој траци, серијски број MK/ТАG 380909659 25.10.2017. година у 06:30:38 
часова, а на излазу у „Сиригу“ у улазној наплатној траци регистровано је 25.10.2017. 
године у 07:07:48 часова; исто возило регистровано је из смера ка Суботици на станици 
излаза Суботица у шестој наплатној траци дана 30.10.2017. године у 18:25.39  часова; 
затим, из смера ка Београду на излазној станици у Суботици у трећој наплатој траци 
ово возило је регистровано да се врши наплата 30.10.2017. године у 18:45:23 часа; исто 
возило, регистарски број SM 044-KT регистровано је на станици улаза „Сириг“ у трећој 
улазној траци серијски број MK/TAG 170253, дана 30.10.2017. године у 19:17:00 
часова, на станици излаза у Новом Саду у шестој наплатној траци дана 30.10.2017. 
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године у 19:24:43 часа; затим, у Шимановцима у четвртој траци улаза серијски број 
MK/TAG 637194 регистровано је присуство овог возила на улазу 07.11.2017. године у 
20:08:26 часова, а на излазу у Руми на трећој наплатној траци регистровано је истог 
дана, 07.11.2017. године у 20:32:56 часова; затим, присуство овог возила регистровано 
је на улазу у Сремској Митровици у другој траци, серијски број MK/TAG број 320110 
дана 08.11.2017. године у 04:01:59 часова и на станици излаза у Шиду у петој 
наплатној траци 08.11.2017. године у 04:23:46 часова; затим, исто возило регистровано 
је у Руми у шестој наплатној траци улаза, серијски број MK/TAG 984262 дана 
11.11.2017. године у 15:10:36 часова и на излазној станици у Шимановцима, девета 
трака наплате  дана 11.11.2017. године у 15:27:38 часова; исто возило регистровано је и 
на станици улаза у Шимановцима у четвртој траци улаза MK/TAG 655352 дана 
13.11.2017. године у 13:10:11 часова и на станици излаза у Руми, у четвртој траци 
наплате, а време наплате је 13:11.2017. године у 13:46:04 часова, као и у Руми, у петој 
траци улаза, MK/TAG 935625 где је евидентирано време улаза 19.11.2017. година 
06:40:18 часова, а у станици излаза у Шимановцима у деветој наплатној траци дана 
19.11.2017. године у 06:59:24 часа; надаље, путничко возило регистарски број ŠA 293-
TX регистровано је на станици улаза у Шимановцима у четвртој траци улаза, серијски 
број MK/TAG 674814, дана 20.11.2017. године у 11:36:23 часа и на станици излаза у 
Руми у четвртој траци наплате, те да је наплата извршена 20.11.2017. године у 11:50:59 
часова; затим ово возило уочено је и на станици улаза у Београду у шестој траци улаза, 
серијски број MK/TAG 840615 дана 27.11.2017. године у 20:48:40 часова, као и у Нишу 
на излазној станици, наплатна трака број 5, датум и време наплате је 27.11.2017. године 
у 23:02:14 часова; затим у смеру ка Лесковцу на станици излаза у Дољевцу у трећој 
траци наплате која је извршена 27.11.2017. године у 23:14:36 часова, у смеру ка Нишу 
на станици излаза у Дољевцу, наплатна трака 5, време наплате 28.11.2017. године у 
16:53:10 часова; а такође кретање овог возила регистарски број ŠA 293-TX 
регистровано је и на улазној станици Ниш, четрнаеста трака улаза, серијски број 
MK/TAG 440846, дана 28.11.2017. године у 17:04:27 часова и излазна станица Београд, 
наплатна трака четрнаест, датум наплате 28.11.2017. године у 18:39:58 часова. 
 

Увидом у проверу МУП РС, Управа граничне полиције, 03/8/7/2 број 230-
279/18 од 02.02.2018. године (страна 148-150 регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд је 
утврдио да је провером у евиденцијама које се воде у Управи граничне полиције 
утврђено следеће:  
 

-Krasnići Jemin, рођен 12.12.1995. године, није евидентиран ни на једном 
граничном прелазу Републике Србије за тражени временски период; 
 

-Morina Jetlir, рођен 15.03.2000. године: евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 09.10.2017. године у 12:29 часова, затим 
на улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 04.11.2017. године 
у 23:10 часова, на излазу из Републике Србије на граничном прелазу „Мердаре“ дана 
05.11.2017. године у 10:47 часова, на улазу у Републику Србију на граничном прелазу 
„Мердаре“ дана 06.12.2017. године у 11:34 часа, на излазу из Републике Србије на 
граничном прелазу „Мердаре“ дана 07.12.2017. године у 11:06 часова;  
 

-Morina Frescim, рођен 31.10.2000. године: евидентиран је на улазу у 
Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“, дана 09.10.2017. године у 12:25 
часова, затим на улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“, дана 
04.11.2017. године у 23:10 часова, затим на излазу из Републике Србије на граничном 



63 
 

прелазу „Мердаре“, дана 05.11.2017. године у 10:48 часова, на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 06.12.2017. године у 11:34 часа и на 
излазу из Републике Србије на граничном прелазу „Мердаре“ дана 07.12.2017. године у 
11:06 часова; 
  

-Morina Edion, рођен 28.03.2001. године: евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 09.10.2017. године у 12:24 часа, на улазу 
у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 04.11.2017. године  у 23:09 
часова, на излазу из Републике Србије на граничном прелазу „Мердаре“ дана 
05.11.2017. године у 10:47 часова, на улазу у  Републику Србију на граничном прелазу 
„Мердаре“ дана 06.12.2017. године у 11:34 часа, на излазу из Републике Србије на 
граничном прелазу „Мердаре“ дана 07.12.2017. године у 11:06 часова; 
 

-Gaši Islam, рођен 02.05.2000. године: евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 09.10.2017. године у 12:26 часова и на 
улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 09.12.2017. године у 
23:34 часа;  
 

-Jaha Shkelzen, рођен 10.05.2000. године није евидентиран ни на једном 
граничном прелазу Републике Србије за тражени временски период; 
 

-Mehanija Leutrim, рођен 06.03.2000. године није евидентиран ни на једном 
грнаичном прелазу Републике Србије за тражени временски период; 
 

-Musolli Gentian, рођен 05.03.2000. године: евидентиран је на улазу у 
Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 29.10.2017. године  у 23:51 
час и на излазу из Републике Србије на граничном прелазу „Мердаре“ дана 04.11.2017. 
године у 08:45 часова;  
 

-Kosumi Urim; рођен 25.01.1992. године: евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 29.10.2017. године у 23:52 часа;  
 

-Dibrani Armend, рођен 09.03.1979. године, евидентиран је на улазу у 
Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 29.10.2017. године у 23:50 
часова и на излазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 
03.12.2017. године у 09:58 часова; 
 

-Samadraxha Bashim; рођен 09.10.1979. године, није евидентиран ни на једном 
граничном прелазу Републике Србије за тражени временски период; 
 

-Ahmeti Zeqirja, рођен 11.08.1994. године, евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 29.10.2017. године у 23:51 час; 
 

-Robaj Arber, рођен 26.08.1989. године, евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 29.10.2017. године у 23:51 час;  
 

-Kryeziu Salih; рођен 15.03.1994. године, евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 03.11.2017. године у 23:46 часова; 
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-Keljmendi Arianit, рођен 27.08.2000. године, евидентиран је на улазу у 
Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 02.11.2017. године у 01:11 
часова; 
 

-Berisha Alban, рођен 18.04.1997. године, евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 03.11.2017. године у 23:47 часова; 
 

-Shala Burim, рођен 11.10.1986. године, евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 30.10.2017. године у 23:46 часова  и на 
улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 03.11.2017. године у 
23:49 часова; дана 02.11.2017. године, приликом заустављања и прегледа путничког 
моторног возила марке „VW Touran“, регистарских ознака PK 32-14 од стране 
полицијских службеника СГП „Гучево“, затечено је лице Shala Burim у насељеном 
месту Липнички Шор, потез „ОМВ“ бензинска пумпа на магистралном путу М-19 које 
се кретало из правца Малог Зворника ка Шапцу; 
 

-Xhema Fitim, рођен 10.08.1993. године евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 30.10.2017. године у 23:47 часова и на 
улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 03.12.2017. године у 
23:49 часова; дана 02.11.2017. године приликом заустављања и прегледа путничког 
моторног возила марке „VW Touran“, регистарских ознака PK 32-14 од стране 
полицијских службеника СГП „Гучево“, затечено је лице Хhema Fitim у насељеном 
месту Липнички Шор, потез „ОМВ“ бензинска пумпа на магистралном путу М-19, које 
се кретало из правца Малог Зворника ка Шапцу; 
 

-Xhema Fitoraj, рођена 26.01.1987. године, није евидентирана ни на једном 
граничном прелазу Републике Србије за тражени временски период;  
 

-Xhema Florim, рођен 22.11.2016. године евидентиран је на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 30.10.2017. године у 23:50 часова и на 
улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 03.12.2017. године у 
23:50 часова; 
 

-Xhema Liberta, рођена 08.09.2013. године евидентирана на уласку у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 30.10.2017. године у 23:48 часова и на 
улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 03.12.2017. године у 
23:51 час; 
 

-Vrenezi Albin, рођен 17.10.2000. године је евидентиран на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 04.01.2018. године у 10:04 часа; 
 

-Kryeziu Florent, рођен 18.08.1991. године је евидентиран на улазу у Републику 
Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 16.10.2017. године у  23:58 часова и на 
улазу у Републику Србију на граничном прелазу „Мердаре“ дана 04.01.2018. године у 
10.05 часова; Kryeziu Florent je eвидентиран дана 11.01.2018. године у 11:00 часова на 
граничном прелазу Шид – друмски као лице које је било предмет реадмисије у 
скраћеном поступку од 10.01.2018. године због учињеног прекршаја из члана 65 став 1 
тачка 1 ЗОЗДГ, илегалног преласка државне границе у близини граничног прелаза 
„Батровци“ – ГП „Бајково“ (Република Хрватска), против лица је поднет захтев за 
покретање прекршајног поступка у скраћеном поступку. Од стране Прекршајног суда 
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Сремска Митровица – Одељење у Шиду лицу је изречена новчана казна, након чега је 
исти наставио даље путовање, а комплетан догађај евидентиран је у електронском 
дневнику догађаја ЕДД-18461/2018 за 11.01.2018. годину; такође је лице евидентирано 
у ПБС дана 11.01.2018. године у објекту „Play train station hostel“, општина Савски 
венац, улица Савски трг број 9;  
 

-Fisnik Zogu; рођен 26.04.2000. године није евидентиран ни на једном 
граничном прелазу  Републике Србије за тражени временски период. 

 
Увидом у Проверу података Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије, Дирекција полиције, Штаб МУП за АП КиМ и КЗБ, број 38/2018 од 31.01.2018. 
године (страна 151-152 регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да су овлашћена 
службена лица овог одељења извршили тражену проверу преко система „Граница“ и 
том приликом установили следеће:  
 

-Jemin Krasnići, рођен 12.12.1995. године, евидентиран је на ЗТП дана 
09.10.2017. године у 12,30 часова, улаз „Мердаре“ и 20.10.2017. године у 13,16 часова 
улаз; 

 
-Jetlir Morina, рођен 15.03.2000. године, евидентиран је на ЗТП дана 09.10.2017. 

године у 12,29 часова улаз „Мердаре“, 04.11.2017. године у 23,10 часова улаз 
„Мердаре“, 05.11.2017. године у 10, 47 часова излаз „Мердаре“, 06.12.2017. године у 
11,34 часова улаз „Мердаре“. 07.12.2017. године у 11,06 часова излаз „Мердаре“,  

 
-Freskim Morina, рођен 31.10.2000. године евидентиран је на ЗТП дана 

09.10.2017. године у 12,25 часова улаз „Мердаре“, 04.11.2017. године у 23,10 часова 
улаз „Мердаре“, 05.11.2017. године у 10,45 часова излаз „Мердаре“, 06.12.2017. године 
у 11,34 часова улаз „Мердаре“, 07.12.2017. године у 11,06 часова излаз „Мердаре“,  

 
-Edion Morina, рођен 28.03.2001. године, евидентиран је на ЗТП дана 

09.10.2017. године у 12,24 часа улаз „Мердаре“, 04.11.2017. године у 23,09 часова улаз 
„Мердаре“, 05.11.2017. године у 10,47 часова излаз „Мердаре“, 06.12.2017. године у 
11,34 часа улаз „Мердаре“, 07.12.2017. године у 11,06 часова излаз „Мердаре“;  
 

-Islam Gaši, рођен 02.05.2000. године, евидентиран је на ЗТП дана 09.10.2017. 
године у 12,26 часова улаз „Мердаре“, 09.12.2017. године у 23,34 часа улаз „Мердаре“; 

  
-Shkelzen Jaha, рођен 10.05.2000. године није евидентиран; 
 
-Leutrim Mehania, рођен 06.03.2000.године није евидентиран; 
 
-Gentian Musolli, рођен 05.03.2000. године, евидентиран је на ЗТП дана 

29.10.2017. године у 23:51 час улаз „Мердаре“ и 04.11.2017. године у 08,45 часова излаз 
„Мердаре“; 
 

-Urim Cosumi, рођен 25.01.1992. године, евидентиран на ЗТП 29.10.2017. 
године у 23,52  часа, улаз „Мердаре“;  
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-Armend Dibrani, рођен 09.03.1979. године, евидентиран на ЗТП дана 
29.10.2017. године у 23,50 часа улаз „Мердаре“ и 03.12.2017. године у 09,58 часова, 
улаз „Мердаре“; 

 
-Bashim Samadraksa, рођен 09.10.1979. године није евидентиран, 
 
-Zeqirja Ahmeti, рођен 11.08.1994. године, евидентиран је на ЗТП дана 

29.10.2017. године у 23,51 час, улаз „Мердаре“; 
 
-Arber Robaj, рођен 26.08.1989. године, евидентиран је на ЗТП дана 29.10.2017. 

године у 23,51 час, улаз „Мердаре“; 
 
-Salih Kryeziu, рођен 15.03.1994. године, евидентиран је на ЗТП дана 

03.11.2017. године у 23,46 часова, улаз „Мердаре“; 
 
-Arjanit Kelmendi, рођен 27.08.2000. године, евидентиран на ЗТП дана 

02.11.2017. године у 01,11 часова, улаз „Мердаре“; 
 
-Alban Berisha, рођен 18.04.1997. године, евидентиран на ЗТП дана 03.11.2017. 

године у 23,47 часова, улаз „Мердаре“; 
 

-Burim Shala, рођен 11.10.1986. године, евидентиран 30.10.2017. године на ЗТП 
у 23,46 часова улаз „Мердаре“ и 03.12.2017. године у 23,49 часова, улаз „Мердаре“; 

 
-Fitim Xhema, рођен 10.08.1993. године, евидентиран је на ЗТП дана 30.10.2017. 

године у 23,47 часова улаз „Мердаре“ и 03.12.2017. године у 23,49 часова, улаз 
„Мердаре“; 

 
-Fitoraj Xhema, рођен 26.01.1987. године није евидентиран; 
 
-Florim Xhema, рођен 29.11.2016. године (22.11.2016. година) евидентиран је на 

ЗТП дана 30.10.2017. године у 23,50 часова, улаз „Мердаре“ и 03.12.2017. године у 
23,50 часова улаз „Мердаре“; 

 
-Liberta Xhema, рођен 08.09.2013. године, евидентиран је на ЗТП дана 

30.10.2017. године у 23,48 часова, улаз „Мердаре“ и дана 03.12.2017. године у 23,51 
час, улаз „Мердаре“; 

 
-Albin Vrenezi, рођен 17.10.2000. године евидентиран је на ЗТП дана 04.01.2018. 

године у 10,04 часа, улаз „Мердаре“; 
 
-Florent Kryeziu, рођен 18.08.1991. године, евидентиран је на ЗТП дана 

16.10.2017. године у 23,58 часова улаз „Мердаре“ и 04.01.2018. године у 10,05 часова 
улаз „Мердаре“; 

 
-Fisnik Zogu, рођен 26.04.2000. године, евидентиран на ЗТП дана 04.01.2018. 

године у 10,06 часова, улаз „Мердаре“.  
 
Увидом у податке о потврди МУП РС за лице Morina Jetlir (страна 153, 

регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је исти рођен 15.03.2000. године, те 
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да је контрола обављена 09.10.2017. године на граничном прелазу „Мердаре“ и 
09.12.2017. године, место контроле „УИТ“. 
 

Увидом у податке о потврди Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије за Krasniqi Jemina (страна 154, регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд 
је утврдио да је исти рођен 12.12.1995. године, те да је контрола исправе обављена дана 
09.10.2017. године на граничном прелазу „Мердаре“ и 09.12.2017. године место 
контроле „УИТ“. 
 

Увидом у податке о потврди Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије за Morina Freskim (страна 155, регистратор 1 списа КТИ 1/18) , суд 
је утврдио да је исти рођен 31.10.2000. године, да је контрола вршена 09.10.2017. 
године на граничном прелазу „Мердаре“ и 09.12.2017. године, место контроле „УИТ“. 
 

Увидом у податке о потврди МУП Републике Србије за лице Morina Edion 
(страна 156, регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је датум контроле 
исправе 09.10.2017. година, на граничном прелазу „Мердаре“ и 09.12.2017. године, 
место контроле „УИТ“, 
 
  Увидом у податке о потврди МУП Републике Србије за лице Gashi Islam 
(страна 157, регистратор 1 списа КТИ 1/18) суд је утврдио да је исти рођен 
02.05.2000. године, да ије контрола исправе вршена 09.10.2017. године на граничном 
прелазу „Мердаре“ и 09.12.2017. године место контроле „УИТ“.  
 

Увидом у извештај МУП РС, Дирекција полиције, Служба за борбу против 
организованог криминала, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-
6-7 сл. Број 27/18 од 05.01.2018. године (стр. 860-861 регистратор 4 списа Кти. 1/18) 
суд је утврдио да су дана 04.01.2018. године, овлашћена службена лица СБПОК на ауто 
путу Београд-Загреб, на наплатној рампи „Шимановци“зауставили аутобус превозника 
„Дуга Петловача“ регистарских ознака ША049-УО који саобраћа на релацији Београд-
Лозница, ауто путем преко Шапца и том приликом у аутобусу су између осталих 
легитимисани и : Vranezi Albin, рођен 17.10.2000.године, чији идентитет је утврђен на 
основу личне карте непризнате државе Косово број ID 0882146 издата дана 13.12.2017. 
године и  Kryeziu Florent, рођен 18.08.1991.године, идентитет утврђен на основу личне 
карте непризнате државе Косово бр.   ID 0844840 издата дана 26.09.2017. године. 
 

Увидом у рјешење МУП Републике Хрватске, ПУ Истарска, полицијска постаја 
Бује-Буие, Број 511-08-22/3 УП/I-10/02-2018 од 09.сјечња 2018. године (стр. 831  
регистратор 4 списа Кти. 1/18) суд је утврдио да је на основу овог решења  Bashkim 
Tafilaj, од оца Regjo, рођен 23.05.1968. године у Rakosh, Istok, Kosovo, држављанин 
Косова, с пребивалиштем у Истоку, исказница бр.  ID 02629513 издата 24.04.2009. 
године у Приштини, Косово, с роком важења до 24.04.2019. године, протеран из 
Републике Хрватске, те да му је истим решењем одређена забрана уласка и боравка у 
Републици Хрватској у трајању од 1 (једне) године. 
 

Увидом у рјешење МУП Републике Хрватске, ПУ Истарска, полицијска постаја 
Бује-Буие, Број 511-08-22/3 УП/I-10/03-2018 од 09.сјечња 2018. године (стр. 833  
регистратор 4 списа Кти. 1/18) суд је утврдио да је на основу овог решења  Florent 
Kryeziu, од оца Bashkim,рођен 18.08.1991.године у Малишеву, Бубавец,држављанин 
Косова, с пребивалиштем у Малишеву, Бубавец бб, исказница бр. ID 0844840 издата 
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дана 26.09.2017. године, с роком вађења до 25.09.2027. године, протеран из Републике 
Хрватске, те да му је истим решењем одређена забрана уласка и боравка у Републици 
Хрватској у трајању од 1 (једне) године. 
 

 Увидом у пресуду Прекршајног суда у Сремској Митровици, Одељење у 
Шиду I-1 Пр. Бр. 96/18 од 11.01.2018. године (стр. 843-845 регистратор 4 списа Кти. 
1/18) суд је утврдио да је овом пресудом окривљени Florent Kryeziu, од оца 
Bashkim,рођен 18.08.1991.године у Малишеву, Бубавец оглашен одговорним за 
прекршај из члана 65 став 1 тачка 1 Закона о заштити државне границе и осуђен на 
новчану казну у износу од 5.000,00 динара коју је окривљени дужан да плати одмах, 
пре правноснажности ове пресуде, а у противном ће се иста од стране суда извршити 
на основу члана 315 Закона о прекршајима. 
 
       Увидом у решење Општинског суда у Копру, Република Словенија, Пр. 
15/2018 од 09.01.2018. године (страна 2951-2953 регистратор 12 списа Кти. 1/18) суд је 
утврдио да је овим решењем, суд одлучио да се предлог да се огласе кривим Копер од 
09.01.2018.године, бр. 223-2/2018/1 (3Б691-98) Полицијске станице против малолетних: 
Албин Вренези, рођ. 17.10.2000. године, место становања Пеје, Рамун 0; Косово, 
држављанин Косова и Фисник Зогу, рођен 26.04.2000. године на Косово, место 
становања Пеје, Клицине 0, држављанин Косова, због прекршаја по члану 145 став 1 
Закона о странцима који су наводно починили на подручју државне границе са 
Републиком Хрватском приликом прелажења државне границе из Републике Хрватске 
у Републику Словенију на недозвољен начин и то су на недозвољен начин ушли у 
Републику Словенију на подручју прелазног места Туниши, одбије и да се поступак 
против малолетних лица не покреће.  
 
        Увидом у Записник о предаји и пријему лица по скраћенм поступку, Република 
Словенија, на основу члана 2 став 3 и 4 Споразума између Владе Републике Словеније 
и Владе Републике Хрватске о предаји и пријему лица чији улазак или боравак је 
незаконит (стр. 2958-2959 регистратор 12 списа Кти. 1/18) суд је утврдио да је да су 
дана 09.01.2018.године на граничном прелазу Сечовље предета следећа лица: Тафилај 
Башким; Зогу Фисник; Албин Вренези; Круези Флорент, ухапшени дана 08.01.2018. 
године, приликом уласка из Хрватске у Словенију на прелазном месту Туниш (Клуни-
Туниши) 
 
        Увидом у пресуду Прекршајног суда у Сремској Митровици, Одељење у 
Шиду I-1 Пр. Бр. 95/18 од 11.01.2018. године (стр. 852-854 регистратор 4 списа Кти. 
1/18) суд је утврдио да је овом пресудом окривљени Тафиљај Башким, од оца Реџепа, 
рођен23.05.1968. године у Ракошу, ЈМБГ 2305968934999, оглашен одговорним за 
прекршај из члана 65 став 1 тачка 1 Закона о заштити државне границе и осуђен на 
новчану казну у износу од 5.000,00 динара коју је окривљени дужан да плати одмах, 
пре правноснажности ове пресуде, а у противном ће се иста од стране суда извршити 
на основу члана 315 Закона о прекршајима.  
 
          Увидом у извештај из Казнене Евиденције, МУП РС, Дирекција полиције, 
Координациона управа за Косово и Метохију, ПУ за Пећ, ИКМ Крагујевац од 
14.12.2018. године, у суду примљен дана 20.12.2018. године (страна 213/61 претресни 
регистратор 2 списа К. По1 73/18) суд је утврдио да је Фејза Ђевдет, ЈМБГ 
0709965932010, рођен 07.09.1965.године у месту Дреновац, општина Клина, Репулика 
Србија од оца Фејза, мајке Гјyла, са пријављеним пребивалиштем у Ђаковици, Улица 
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4.јула број 037, осуђиван и то: пресудом Основног суда у Сенти К бр. 397/16 
правноснажна 31.05.2016. године због кривичног дела из члана 350 став 2 КЗ у вези 
члана 33 КЗ, те да је осуђен на казну затвора у трајању од 1 месеца 19 дана и изречена 
му је мера безбедности одузимање предмета; Пресудом Основног суда у Сјеници К бр. 
78/17 правноснажна 15.06.2017. године, оглашен је кривим због кривичног дела из 
члана 289 став 1 КЗ и изречена му је условна осуда тако што му је утврђена казна 
затвора у трајању од 3 месеца и истовремено одређен рок проверавања од 1 године.  
 

Суд је имао у виду и ценио и друге доказе изведене оком поступка, али налази 
да их код постојећег стања ствари није потребно на овом месту посебно образлагати. 

 
I 

 
Анализом одбрана саокривљених Саше Егановића; Милана Трифуновића; 

Зорана Алимпића, Раме Кукића који су саслушани у својству осумњичених у фази 
истраге у Тужилаштву за организовани криминал, као и одбрана саокривљених Тамаре 
Кукић; Радивоја Матића; Далибора Ђурђевића; Драгана Љубинковића; Сабита 
Гурдаша и Едина Беговића, такође саслушаних у Тужилаштву за организовани 
криминал у фази истраге, те увидом у њихове исказе на главном претресу и пресуде 
донете на основу признања кривице ових окривљених, затим из исказа сведока Естере 
Глигорић, Рада Матовића и Дарка Мијаиловића, као и увидом у писану документацију 
изведену у доказном поступку и из садржине обимне пресретнуте телефонске 
комуникације међу окривљенима која је преслушана и прегледана у доказном 
поступку, суд је на несумњив начин утврдио:  
 
      Да су у временском периоду од октобра 2017.године до почетка јануара 2018. 
године у оквиру организоване криминалне групе, окривљени Саша Егановић, 
окривљени Милан Трифуновић; окривљени Зоран Алимпић и окривљени Рамо Кукић 
били припадници организоване криминалне групе која је била формирана и деловала у 
циљу омогућавања мигрантима са подручја АП Косова и Метохије и другим лицима 
непознатог држављанства да недозвољено прелазе државну границу Републике Србије 
и БиХ и даљи недозвољени транзит кроз територију БиХ, Републике Хрватске и 
Републике Словеније до земаља западне Европе на који начин су остваривали 
противправну имовинску корист у виду новчане награде; 
 
      Да су припадници организоване криминалне групе и то окривљени Саша 
Егановић, Милан Трифуновић; Зоран Алимпић; Рамо Кукић у односу на које је 
кривични поступак окончан правноснажном осуђујућом пресудом на основу споразума 
о признању кривичног дела, у оквиру плана организоване криминалне групе чији су 
били припадници и у оквиру улоге-задатака који им је поверен, заједно са такође на 
основу споразума о признању кривице правноснажно осуђеним саокривљенима 
Драганом Љубинковићем; Тамаром Кукић; Далибором Ђурђевићем; Сабитом 
Гурдашом; Едином Беговићем; Радивојем Матићем и нн. лицима, у кратком 
временском периоду од октобра 2017.године до почетка јануара 2018. године, у више 
наврата омогућили мигрантима са подручја АП Косова и Метохије и другим лицима 
непознатог држављанства-преко 90 лица да недозвољено прелазе државну границу 
Републике Србије и БиХ, и даљи недозвољени транзит кроз територију БиХ, 
Републику Хрватску и Републику Словенију до земаља западне Европе, а све у намери 
стицања противправне имовинске користи у виду новчане награде коју су и стекли,а о 
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чијој улози и задацима у свакој појединачној кривичноправној радњи ће бити касније 
више речи.  
 
        Код овако неспорно утврђених чињеница, као спорно се поставило питање 
улоге окривљеног Фејзе Ђевдета у оквиру наведене организоване криминалне групе, тј. 
да ли је исти организатор организоване криминалне групе, како му се ставља на терет 
оптужницом, те да ли је и које радње овај окривљени предузимао.  
 
        Одбрану окривљеног Фејзе Ђевдета коју је први пут изнео на главном претресу 
пред судом, којом приликом је негирао сваку од кривичноправних радњи и у целости 
кривично дело Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 
став 4 у вези става 2 КЗ у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ, за које се терети у овом 
кривичном поступку, суд није прихватио налазећи да је оваква одбрана окривљеног 
Фејзе Ђевдета нелогична, противуречна другим доказима изведеним током поступка и 
срачуната на избегавање кривице. 
 
        Да је окривљени Фејза Ђевдет као организатор организоване криминалне групе, 
организовао и координирао радње припадника организоване криминалне групе и нн. 
лица у Републици Србији, али и у иностранству и да је у сврху кријумчарења 
илегалних миграната, лично или посредством других лица,окривљени Фејза Ђевдет 
вршио плаћања, трансфер новца, издавао налоге за плаћање припадницима 
организоване криминалне групе и нн. лицима; те да је у спорном периоду ова 
организована криминална група омогућила да више од деведесет лица-миграната са 
подручја Косова и Метохије и лица непознатог држављанства, недозвољено пређу 
државну границу Републике Србије и БиХ као и њихов недозвољени транзит кроз 
територију БиХ; Републике Хрватске и Републике Словеније и земаља западне Европе; 
те да је окривљени Фејза Ђевдет уговарао и наплаћивао цену превоза од 
заинтересованих лица за илегално пребацивање у земље западне Европе, односно да је 
био упознат са међусобним плаћањима и потраживањима припадника организоване 
криминалне групе, везано за сразмерни део противправне имовинске користи, која 
припада сваком припаднику, по основу учешћа у радњи извршења продуженог 
кривичног дела; да је за себе задржавао 600 еура по кријумчареном лицу, а што га све 
по оцени суда чини организатором организоване криминалне групе, суд је на 
несумњив начин утврдио из одбрана саоптужених припадника организоване 
криминалне групе који су учествовали у извршењу појединих кривичноправних радњи 
а који су такође правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о 
признању кривице: Тамаре Кукић; Радивоја Матића; Далибора Ђурђевића; Драгана 
Љубинковића; Сабита Гурдаша; Едина Беговића, затим из исказа сведока Естере 
Глигорић; Рада Матовића и Дарка Мијаиловића, као и из писане документације која је 
изведена у доказном поступку те из обимне пресретнуте телефонске комуникације коју 
су окривљени водили а коју је суд у доказном поступку преслушао и извршио увид у 
транскрипте ових разговора и садржину смс. порука.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 15.10.2017. 
године у 19:12:27 часова између окр. Фејзе Ђевдета и осуђеног Раме окр. Ђевдет, 
произилази да окривљени Фејза Ђевдет, саопштава саговорнику да је у Београду, да су 
сада стигли, а Рамо Кукић га пита да „Оћемо ли ми ујутру полазити како ћемо?“  а 
Ђевдет одговара „Да буде нешто сигурно, а не као задњи пут све је безвезе нешто. 
Види шта се десило?“ Рамо Кукић потврђује да је некао кренуло „килаво скроз и 
одозго“, а окривљени Ђевдет одговара да „није била свака коска на своје место“, да 
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када је кренуо из Београда онај тражи по 10 евра, а овај по 20, те да не иду те ствари 
тако, што се очигледно односи на претходни случај превожења лица од Београда ка 
државној граници Републике Србије коју та лица нелегално прелазе ка земљама 
Европске уније, начин на који се тај превоз организује и врши, а што све очигледно 
координира окр. Фејза Ђевдет. Рамо Кукић се слаже и каже да се о томе морају сада 
договорити када он дође. Ђевдет наглашава да он да паре и све коректно, а да је 
последњи пут „изгорео и проблеми и све“, те да на тај начин неће, већ да може само 
ако хоће да ствари буду озбиљне, сигурне. Кукић потврђује да то никоме није у 
интересу и објашњава „ја њих кад пошаљем не могу за 8“ (говори о броју људи које 
треба да превезе),...“стварно ми се не исплати тако да радим? Када пођу одозго 
прво аутобус ме изађе 100 евра само да дођу до мене“, те објашњава да су прошли 
пут четворица ишли аутобусом, а четворица „са овим момком аутом“, те да су доле 
када су дошли имали спавање и све, те да он никако не може да се уклопи за 8 људи 
спавање и за 8 људи пут, јер то њега изађе 250 евра са Београдом, те да када су се 
договорили први пут знали су где су, а да му је сада то пута 3 трошак, али да ипак 
настоји да се ради да се не прекида иако га много кошта, и поново наглашава да га до 
Београда, са хотелом и са путем кошта 250 евра сваки пут, а што се односи на 
трошкове које он има за сваку туру лица које превози како објашњава до Београда и 
после даље ка граници и обезбеђује им смештај у хотелима. Окривљени Фејза га 
подсећа да су „ови“, при чему мисли на лица која су превозили претходни пут, дали 
сами за пут и хотел, а што Рамо Кукић и потврђује и објашњава да се нису видели на 
време, у ком случају би он то изфинансирао, као што су и до сада радили, али се њих 
двојица нису видели и „испало је како је испало“, с обзиром да нису момци имали код 
себе, а колико су имали они су изфинансирали, а после више нису имали. Наглашава да 
је он имао (при чему подразумева новац) он би „све изфинансирао“, не гледа у 100, 
150 евра. Окр.Фејза Ђевдет на то одговара „није, него гас мора да се да максимално у 
граду да се организира посао како треба“ са чим се и Рамо Кукић слаже и каже да је 
најбоље било како су раније функционисали, „када седнемо, преузмем и завршим“, а 
не да се као прошли пут траже по Крагујевцу и по Пазару, што све вуче проблеме, џабе 
километре и трошкове и једном и другом. У наставку разговора каже да онај момак, 
мисли на возача који је превозио претходну групу лица, зна ко га је пријавио, да је у 
питању пријатељ што је раније био с њим, али је почео да прави проблеме, па се 
дистанцирао од њега, али га је он видео и пријавио. Фејза даље пита да ли може у 
Сарајеву да се нађе смештај, а Рамо Кукић каже да може за 15 марака по особи по дану, 
те обојица констатују да је боље да се склоне од оне куће – код које су водили 
претходне групе лица, на пар седмица, месец дана. Окр. Фејза Ђевдет га затим 
обавештава да су „пала“ и она тројица које је Рамо Кукић пребацио и то на улазу у 
Бихаћ, где је први пут ушла контрола у аутобус, те Рамо констатује да се нешто није 
дало, наопако је било, а Фејза Ђевдет додаје да је наопако кренуло из Београда. Даље 
Рамо Кукић каже да ће доћи у Београд сутра, прекосутра, када он буде хтео, да ће се 
договарити и да ће узети ауто, а окр. Фејза му предлаже да може да узме комби 
регуларно, а Рамо Кукић се са тим слаже и каже да је узимао и прошли пут када је 
ишао за Беч. Фејза га пита колико може да гура, а Рамо Кукић каже 6, како му је и 
обећао, након чега се договарају, да дође ујутру, при чему Фејза каже да ће их довести 
до негде, те Рамо каже да ће се чути са момком, при чему мисли на возача, и каже да ће 
му јавити око 8 часова, а Фејза му каже да треба да им обезбеди неко спавање, 
коначиште, што Рамо Кукић прихвата и каже да то није проблем. Даље се договарају о 
броју лица које могу да превезу да ли 4 или 6, те окр. Фејза каже да ће он свакако 
довести 6 лица, а Рамо предлаже да их подели 3 ујуту и 3 послеподне или 4 и 2, јер не 
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могу сви да стану. (транскрипти разговора се налазе на странама 88-91 у регистратору 
1 списа Кти. 1/18) 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 18.10.2017. 
године у 12:50:58 часова између окривљеног ФејзеЂевдета осуђеног Раме Кукића 
(транскрипт разговора се налази на странама 88-91 у регистратору 1 списа Кти. 1/18), 
произилази да окривљени Фејза Ђевдет  обавештава осуђеног Раму Кукића да ће му 
послати број да иде да подигне, што се односи на новац који му је послао Western 
Unionom, а затим му Рамо Кукић саопштава да ће његова супруга ићи са њим и пита да 
ли може она да са двоје, троје седне у аутобус, што окр, Фејза одобрава и каже му да је 
карта 10 франака и да изабере који му је најсимпатичнији да иде аутобусом, али да то 
нису исти који су претходног дана били са Рамом Кукићем, већ други, а они да остану 
ту. У наставку разговора Рамо Кукић саопштава окр. Фејзи да је имао велике трошкове, 
да је у минусу 1000 евра, а да ће му требати новац на путу око превоза и аута, те окр. 
Фејза предлаже да му уплати преко поште новац, а Рамо Кукић каже да ће му послати 
податке од његове жене, да уплату изврши на њено име, након чега ће он купити 
босанске марке и кренути на пут. Окривљени Фејза му даје упутства да узме мазду и да 
лица која буде возио смести у хотел на Авалском делу, који држи њихов Бошњак, али 
да мора да крене раније да би узео ауто, а затим да види када креће аутобус за Мостар, 
те да одреди неко сигурно мести где ће доћи други возачи са два аута.  
 

Наведени пресретнути телефонски разговори, на несумњив начин указују да је 
окривљени Фејза Ђевдет организовао превоз лица која су требала илегално да пређу 
границу Републике Србије, одређивао њихов распоред, када ће ко да путује, којим 
превозним средством, обезбеђивао финансијска средства за трошкове њиховог 
смештаја и превоза и с тим у вези издавао налоге осталим припадницима ове 
организоване криминалне групе и плаћао их за радње које су предузимали.  
 
      Надаље, из пресретнутог телефонског разговора који је вођен између 
окривљеног Фејзе Ђевдета и осуђеног Раме Кукића, дана 19.10.2017. године у 15:00:00 
часова, (транскрипт разговора се налази на странама 94-95) у регистратору 1 списа Кти 
1/18) произилази да окр. Фејза пита  Раму Кукића да ли је стигао у Сарајево и каже му 
да на аутобуској станици двојица чекају даљи превоз, те да треба да их смести у 
аутобус за Мостар, а да су друга тројица који нису отпутовали љути, јер су морали да 
преноће још једну ноћ и потрошили су новац, те им је он дао по 50 еура и 30 за 
спавање, а да је знао он би то завршио, само је требало да му јави јуче ујутру да не 
може па би их он покупио или би рекао да их пошаље овамо. Рамо Кукић на то 
одговара да су му рекли да ће завршити то синоћ, али су га слагали, те да је и он на 
губитку, да је дао 200 еура, али да нико не види када он даје новац, а да је он био доле 
он би завршио али не може на две стране да стигне, те да су рекли да ће вечерас 
завршити, али да ови нису хтели да чекају и да ће му јавити када стигне доле. Фејза му 
каже да је он платио газди за њих и да може да их истера ван, нека иду јер су они 
регуларни имају папире, а нису хтели да дођу да их он покупи.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора  који је вођен дана 19.10.2017. 
године у 16:39:55 часова, који су водили окривљени Фејза Ђевдет и Рамо 
Кукић,(транскрипт разговора се налази на странама 96-97 регистратор 1 списа Кти. 
1/18) произилази  да окр. Фејза пита Раму Кукућа да ли је стигао у Сарајево, на шта му  
овај одговара да није и да стиже за 45 минута, да је била гужва на путу, а Фејза каже да 
требају да се договоре, да „треба још двојицу гурати на доле“, те поново спомиње 
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двоје лица која су им отказала, а за које је он већ платио трошкове, и прекорева Раму 
Кукића да је требао прекјуче или јуче ујутру да му каже и синоћ би та лица већ били у 
Сарајеву, а Кукић му каже да га није разумео, да му је рекао 3 па 3 да не било ризика 
као прошли пут.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
20.10.2017.године у 17:27:44 часова између окривљеног Фејзе Ђевдета и Сабита 
Гурдаша (транскрипт разговора се налази на странама 98-99 у регистратору 1 списа 
Кти. 1/18) произилази да је окривљени Фејза Ђевдет питао Сабита Гурдашада ли му је 
спремно, а Гурдаш одговара да јесте, а затим саговорници спомињу Раму Кукића и окр. 
Фејза каже да воли да пуно лаже, а даље каже да је Рамо Кукић претоварио 4, 5 лица, а 
да ће можда доћи још један, да и он натовари 4, 5 лица, а да Сабит иде испред. Сабит се 
саглашава, каже да треба да крену рано ујутру, да ће он да вози испред и да им „чисти 
пут“, те да Кукић треба да га слуша, а окр. Фејза се са тим слаже.  
 

 У вези наведеног договора је и пресретнути телефонски разговор између 
окривљеног Фејзе Ђевдета и Раме Кукића вођен 21.10.2017. године у 7:43:59 часова, 
(транскрипт разговора се налази на страни 100, регистратор 1 списа Кти. 1/18) 
произилази да Рамо Кукић обавештава окривљеног Фејзу Ђевдета да се враћа, да иде 
да покупи лица која треба да повезе, јер је један остао у објекту у коме су смештени, пе 
је послао његовог друга да га нађе по собама и да га спусти доле, а  да ће стићи за 2 
минута. Фејза га пита да ли је напунио са 4, 5, а што се односи на број лица које треба 
да превезе, а Кукић му  одговара „џаба када неће“,  и даље објашњава да су направили 
групе и да треба Фејза да им каже да не могу они одређивати ко ће са ким да иде, што 
Фејза потврђује и каже „ко неће, нек се врати кући и завршена је мисија“.  
 

Да је окривљени Фејза Ђевдет организовао превоз лица ради недозвољеног 
прелаза границе Републике Србије и даљег преласка у суседне земље, одлучивао о 
начину и времену њиховог превоза и распореду вожње и о томе издавао налоге 
осталим припадницима ове организованекриминалне групе, произилази на даље и из 
пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 22.10.2017. године у 15:03:24 
часа, (транскрипт разговора се налази на странама 101-102 регистратора 1 списа Кти. 
1/18) између окр. Фејзе Ђевдета и Саше Егановића, у коме окривљени  Фејза 
обавештава Сашу Егановића да покушава да уговори превоз ових лица од Београда, 
али таксиста кога је звао није доступан, те каже Егановићу да пошаље два таксија по 
њих, а Егановић му каже да је звао Мишу (осуђени Милан Трифуновић) и да он има 
колеге које може да пошаље да покупе свих осам, али да неће нико више да вози 
Албанце испод 20 евра из Београда, те да би он могао за 50 евра, али нема ништа од 
тога, на шта му Фејза каже да их возе за по 15 евра, с чим се Егановић слаже и каже да 
ће да замоли, да ће да зове Мишу, за кога окр. Фејза напомиње да не жели да га види и 
да га не меша с њим, а Егановић му каже да он нема ништа с њим, да је то његов човек, 
он га плаћа и пита га за колико стиже. Окривљени Фејза каже да има сада четворо у 
ауту и да је прошао Рашку, те је у 6 у Београду, да су паре код њега у џепу све, пошто 
мора и са оне стране да плати (по оцени суда плаћање се тиче и  смештаја и превоза 
миграната након што неовлашћено пређу границу Републике Србије)  
 
  Даље из пресретнутог телефонског разговору који је вођен дана 22.10.2017. 
године у 21:10:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 105 у 
регистратору 1 списа Кти 1/18), произилази да Саша Егановић обавештава окр. Фејзу 
Ђевдета да је Миша отишао „доле“ и да буде на вези да му потврди када буде стигао. 
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Фејза потврђује да зове на број, а да ће њему да јаве чим стигне и даје упутство 
Егановићу да зове Раму и пита ко ће да их чека тамо.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017.године у 15:54:38 часова (транскрипт разговора се налази на страни 107 
регистратор 1 списа Кти. 1/18)  између окривљеног Fejza Gjevdeta и Саше Егановића, 
произилази да окривљени Саша Егановић пита окривљеног Fejzu Gjevdeta да ли је 
кренуо, на шта му окривљени Fejza Gjevdet одговара да јесте и обавештава га да јесте и 
да „овима“ (мигранти који су у том моменту смештени у преноћишту, који су 
претходно били у телефонском контакту са окривљеним Fejza Glevdetom) нико није 
однео храну, те Егановић каже да је спавао, да ће сада да зове тамо и да види, а окр. 
Фејза изражава незадовољство због тог пропуста.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 23.10.2017. 
године у 16:09:57 часова (транскрипт разговора се налази на страни 110 у 
регистратору 1 списа Кти. 1/18) између Саше Егановића и окривљеног  Fejze Gjevdeta, 
произилази да Егановић обавештава окривљеног Fejzu Gjevdeta да је однешен ручак за 
лица која су у смештају где чекају даљи транспорт, како је то окривљени Fejza Gjevdet 
и наложио, а затим се договарају да окривљени Fejza Gjevdet дође код Саше Егановића. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 23.10.2017. 
године у 17:49:23 часа (транскрипт разговора се налази на страни 111 у регистратору 1 
списа Кти. 1/18) између окривљеног Fejza Gjevdeta и Саше Егановића, произилази да 
саговорници разговарају о зарадикоју свако од њих остварује, те Саша Егановић каже 
окривљеном Fejza Gjevdetu : „само да знаш да ниси у минусу, да ниси у минусу сетио 
сам се“, а потом му саопштава и конкретне износе „2 пута по 120, 240,50 евра то 
је 290 кажи 300, 200 дечку 500 оно вече када су ишли рођаче 100, 600 није и 2000 и 
700 опет не излази тако 3300“ „3 и 450 никад 440“, а окривљени Фејза Ђевдет 
одговара „2330 излази пушите ми и битно је да иде напред“. По својој садржини 
овај телефонски разговор такође, на несумњив начин упућује да је делатност 
организоване криминалне групе у конкретном случају, била усмерена на стицање 
финансијске користи, те да су припадници организоване криминалне групе делили 
финансијску корист, обзиром на значај и врсту задатка који су остваривали у оквиру 
плана организоване криминалне групе.  
 

Надаље у пресретнутом телефонском разговору који је вођен дана 
23.10.2017.године у 21:33:37 часова (стране 112-113 регистратор 1 списа Кти. 1/18) 
између Саше Егановић и окривљеног Fejza Gjevdeta, окривљени Егановић обавештава 
Фејзу да је дао 200 евра дечку што му је Фејза рекао да да шоферу и да му је дао 200 за 
Фејзу, а Фејза потврђује да није проблем, даће им, а затим у наставку разговора 
причају о броју лица која треба да превезу наредног дана, те Fejza каже да их  има 7 
или 8, да треба да види због места, а да прекосутра има опет, те да ће читава седмица 
бити пуна, пошто има још 30 који чекају на ред.  По својој садржини овај пресретнути 
телефонски разговор указује на организаторску улогу окривљеног Фејзе Ђевдета у 
оквиру организоване криминалне групе, који се пита за сваки детаљ у ланцу 
делатности организоване криминалне групе, али је и потврда за тврдњу ТОК да је 
организована криминална група формирана у циљу деловања у дужем временском 
периоду, јер из разговора на несумњив начин произилази да је број људи који чека на 
ред ради недозвољене миграције, а који су се јавили окривљеном Фејзи Ђевдету, 
велики, што обзиром на број лица-миграната који су недозвољено „пребацивани“ 
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преко границе Републике Србије на дневном нивоу, у појединачним кривично-правним 
радњама, о чему ће касније бити више речи, управо указује да су окривљени Фејза 
Ђевдет, као организатор и припадници ове организоване криминалне групе, имали 
намеру деловања у дужем времеском периоду.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 24.10.2017. 
године у 01:13:09 часова (транскрип разговора се налази  на странама 114-116 у 
регистратору 1 списа Кти. 1/18) између окривљеног Fejza Gjevdeta и Сеада Касуповића, 
произилази да се разговор односи на плаћање превоза и других трошкова, те 
Касуповић каже окривљеном Фејзи да треба да контактира Амига, јер не може да га 
добије, да је дошло до неког неспоразума, да требају возачи да буду плаћени вечерас, 
да су паре требале да дођу по људима, али да „нема код људи пара“ а окр. Фејза му 
одговара да људи (мисли на лица која се превозе-мигранте) не плаћају, да је он платио 
са ове стране, док Сеад Касуповић каже да је он платио са ове стране из Босне и да од 
Бјељине до Сарајева за три аута кошта минимум 600 евра за његове шофере, а њему 
нико те паре није дао, те да због тога треба да Фејза назове Амига и да се договоре. 
Наглашава да су „његови приоритет“. Окр. Фејза му одговара да је он платио по 
човеку 330 евра од Шапца до Сарајева, тако да треба да то покрије по човеку 100 евра 
од Бјељине до Сарајева и поново наглашава да никада нису паре код његових људи јер 
он то плати унапред, али Касуповић инсистира да се Фејза чује са Амигом јер неко 
мора да плати возаче, с обзиром да од Бјељине до Сарајева транспорт кошта минимум 
600 евра за три аута, а да њему нико тај новац није дао, на шта окр. Фејза одговара да је 
он из Бјељине за њега плати 1200 евра, не 600 али Касуповић и даље понавља да окр. 
Фејза треба се чује са Амигом јер је у питању неки неспоразум, а Амиго не може да га 
добије, на шта Фејза пристаје и каже да покушава да добије Амига на вајбер, а да „овај 
циган што је узо паре сада затворио телефон“. Касуповић га поново пита „Добро 
300 одакле од Србије, од Шапца?“ а окр. Фејза потврђује „од Шапца“. У наставку 
разговора Касуповић инсистира да су требале „по људима да дођу паре“, али да нема 
пара код људи, а да су возачи требали да буду плаћени вечерас. Поново наглашава да је 
он „са ове стране Босне, значи од Бјељине до Сарајева“. Окр. Фејза каже да није 
проблем да се чује са Амигом јер је он њему отворио пут за Босну.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017.године у 09:19:57 часова (транскрипт разговора се налази на страни 117 у 
регистратору 1 списа Кти. 1/18) између окривљеног Фејзе Ђевдета и Саше Егановића, 
произилази да окривљени Фејза Ђевдет обавештава Сашу Егановића о проблему који 
је настао везано за плаћање возача и каже му да Касуповић из Сарајева тражи паре за 
возаче, а Егановић му одговара да је то плаћено, да паре треба да да „онај мали“ по 
коме је послао 200 евра, а претходно је платио 2400 евра што је укупно 2600 евра. 
Окривљени Фејза му каже да он тражи 600 евра, али Егановић тврди да је довољно 200 
евра које је послао јер је претходно већ платио.  
 

Из садржине бројних телефонских разговора и смс. порука од којих је суд 
илустрације ради указао на  напред наведене пресретнуте телефонске разговоре, које су 
водили окривљени, а који су изведени у доказном поступку на предлог ТОК, 
произилази да је окривљени Фејза Ђевдет као организатор организоване криминалне 
групе, организовао и координарао радње припадника организоване криминалне групе и 
НН лица како у Републици Србији, тако и у иностранству, односно на територији 
Босне и Херцеговине и даље ка земљама западне Европе, као и да је у сврху 
омогућавања мигрантима недозвољеног преласка државне границе Републике Србије и 
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њихово илегално пребацивање на територију Босне и Херцеговине и недозвољени 
транзит преко територије Републике БиХ; Републике Хрватске и Републике Словеније 
до земаља западне Европе, у ком циљу је окривљени Фејза Ђевдет лично или 
посредством других лица вршио плаћања, трансфер новца издавао налоге за плаћања 
припадницима организоване криминалне  групе и НН лицима; 
 

Надаље, из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017.године у 10:06:44 часа (транскрипт разговора се налази на странама 118-
119 у регистратору 1 списа Кти. 1/18) између окривљеног Фејзе Ђевдета и Раме 
Кукића, произилази да Рамо Кукић обавештава окривљеног Фејзу Ђевдета да ће момак 
– возач који вози мигранте из Шапца, да их довезе горе, односно до мотела где ће лица 
која вози бити смештена, али да му је рекао да их не довози све одједном, већ да их 
довезе из 2 или три пута, да довезе прво 5 па онда 4, а затим се договарају о броју лица 
које треба тај возач да повезе, а и Рамо Кукић, те спомињу да повезу прво 5 па одна 4, а 
може и 6, а Фејза објашњава да тих 6 треба чекати у Сарајеву, док Рамо Кукић 
предлаже да њих двојица узму 9 или по 5, а да их тамо има још 12 или 13, те да један 
број повезу одмах, а да 13 остану за сутра, при чему окривљени Фејза инсистира, да 
аутобус не долази у обзир и да узму максимум по 4 или 5 ( што се односи на број лица-
миграната које треба да повезу у колима), са чим се и Рамо Кукић слаже и каже да 
Сабит иде данас испред овог момка, а што значи једног од возача (улога Сабита 
Гурдаша у оквиру конкретном случају је улога „чистача“) а да он остане да сачека „то 
када дође“ , и каже да нема потребе да иду два аута и да се враћају, да праве велики 
трошак. Такође договарају се колико ће лица Сабит Гурдаш да преузме 5 или 6 и 
пресабирају колико лица има на та два одредишта између којих врше превоз, те окр 
Фејза Ђевдет  каже да „тамо има 7“ и прецизира „ових што их узо Сабит“, а Рамо 
Кукић закључује „да буде 14 тамо, јел?“  а окр. Фејза Ђевдет коначно одлучује и  даје 
налог:  „Па нек узме 5 и ово треба после да се меша“, са чим се Рамо Кукић слаже. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017.године у 10:55:41 часа (транскрипт разговора се налази на странама 120-
121 у регистратору 1 списа Кти. 1/18) између окривљеног Фејзе Ђевдета и Саше 
Егановића, произилази да окривљени Фејза Ђевдет обавештава Сашу Егановић, да је 
онај предао 200 евра, а у наставку разговора причају о „Амигу“ и проблему који је 
настао поводом плаћања возача у Босни.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора којије вођендана 
24.10.2017.године у 20:30:43 часа (транскрипт разговора се налази на странама 128-
130 у регистратору 1 списа, Кти. 1/18) између Милана Трифуновића и Саше Егановића, 
произилази да Трифуновић пита Егановића зашто је „овај“ тако пожурио и обавештава 
га да је готово, након чега му Егановић каже да му је „Амиго“ у 5 сати ујутру послао 
поруку да иде да покупи петоро. Трифуновић каже да није добио поруку, али да 
вероватно није био у домету, па ће му стићи када буде код куће. Даље Егановић каже 
да му је матори – окр. Фејза Ђевдет тражио број на који је Трифуновић пре неко вече 
однео 6500 еура, али каже да ће прво да касира себи јер му је остао  дужан 1500 евра. 
Даље причају о лицу из Хрватске који како Егановић каже „ради босанко –хрватску 
страну“, а Трифуновић каже да је он Хрват, а да је ту близу хрватска граница, право из 
Бихаћа, недалеко од места где га је чекао. Егановић и Трифуновић се даље договарају 
да не дају тај број телефона одмах, већ да сачекају јер ће иначе Егановић изгубити 1500 
евра, те Егановић каже да неће ништа док сутра не добију паре од Маторог и потом 
даје упутство Трифуновићу да јави „Амиг“у да ће добити све и да му каже у чему је 
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проблем док му не пусти на Вестерн Унион новац, као и да се распита шта и како за 
ујутру. Трифуновић се слаже и пита да ли од њега треба да тражи 50 евра за синоћ, за 
људе које је возио, а Егановић потврђује и каже да је возио његову туру. Трифуновић 
потврђује али каже да не не буде забуне, да чека да узме од њега и каже да од сада 
најбоље да Егановић узима од њега – при чему мисли на оног чије људе возе. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 24.10. 
2017.године у 14:18:14 часова (транскрипт разговора се налази на страни 123 у 
регистратору 1 списа Кти. 1/18)  између окривљеног Фејзе Ђевдета и Саше Егановића, 
произилази да окривљени Фејза Ђевдет налаже Саши Егановић, да овај наручи два 
ауто (рентира) која ће им бити потребна са ове стране (мисли се на превоз лица преко 
територије Републике Србије, до границе) те да наручи (рентира) и два аута за Босну и 
каже му да ће он да покупи четворку, док ће за тројку да види како ће и шта ће. (односи 
се на број лица-миграната које превозе) 
 
     Околност да је окривљени Фејза Ђевдет као организатор организоване 
криминалне групе вршио плаћање и трансфер новца и по том основу издавао налоге 
припадницима организоване криминалне групе , суд је утврдио и из исказа 
саоптужених које су дали у истрази у Тужилаштву за организовани криминал као и из 
садржине пресретнуте телефонске комуникације која се одвијала међу окривљенима.  
 
     Окривљени Рамо Кукић и Тамара Кукић, у односу на које је кривични поступак 
правноснажно окончан, приликом саслушања у ТОК у својству осумњичених, били су 
сагласни у делу да је окривљени Фејза Ђевдет у три наврата или лично предао или 
поштом послао новац Тамари Кукић за кријумчарења људи,односно „за мигранте-
шиптаре са Косова“ како их је у својој одбрани назвала Тамара Кукић, чији је задатак 
био да новац по пријему, преда свом супругу, што је она и чинила. У односу на прву 
кривичноправну радњу, окривљени Рамо Кукић и Тамара Кукић су се изјаснили да је 
окривљени Фејза Ђевдет телефоном позвао Тамару Кукић да преузме новац у износу 
од 210.000,00 динара а да је примопредаја извршена у Прибоју, што је у свом исказу 
потврдила и Тамара Кукић.  Да је окривљени Фејза Ђевдет  дана 10.10.2017.године на 
банкомату ЕХБ01167 у Прибоју подигао новац у укупном износу од 210.000,00 динара 
потврђено је и увидом у снимак надзорне камере „Banca Intesa“у Прибоју, као и из 
писаног одговора „Banca Intesa“ 
 

Надаље, окривљени Саша Егановић је у свом исказу, приликом саслушања у 
ТОК, у истрази навео да је по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета, послао новац Тамари 
Кукић у износу од 60.000,00 динара, што је она и потврдила, наводећи да ју је 
кривљени Фејза Ђевдет позвао телефоном и најавио да ће јој новац стићи поштом те да 
је у пошти у Прибоју уз личну карту подигла новац, да јој је службеник у пошти рекао 
да новац шаље Саша Егановић, на шта је она потврдно одговорила и подигла новац 
иако Сашу Егановића не познаје, обзиром да јој је окривљени Фејза Ђевдет најавио ову 
уплату, с тим што јој није рекао ко ће новац послати.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен  дана 
23.10.2017.године у 10:41:02 часова  који воде окривљени Фејза Ђевдет и Рамо Кукић 
призилази да је на захтев окривљеног Фејзе Ђевдета, Рамо Кукић послао податке 
супруге, који су неопходни да јој се новац пошаље: „......... Fejza Gjevdet „Ајде купи 
рану и шаљи ми име и презиме оно копију на вибер. Рама Кукић: Послао сам ти на 
вибер женине податке. Јер то мора на Western union. Fejza Gjevdet: Е супер. Рама 
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Кукић: То мара на Western union јели? Fejza Gjevdet: Да, да то ништа му не треба, 
ја му шаљем онај број и то је. Рама Кукић: Е одлично ето послао сам ти на вибер. 
....“ 
 

Пошто је новац на наведени начин послат на име Тамаре Кукић, Фејза Ђевдет о 
томе обавештава Раму Кукића и подсећа га да жена оде и подигне паре а што 
произилази из телефонског разговора који је вођен дана 23.10.2017. године у 15:02:51 
час, између Фејзе Ђевдета и Раме Кукића: „Рама: Хало? Fejza: Ало? Рама: Е брате? 
Fejza: Ево нек иде жена нек подигне 300 еура тамо. Рама: Аха. Важи брате ево 
ми...ја сам узео... Fejza:А?? Рама: Узео ауто и крећем. Ево ми крећемо, узео сам ауто и 
крећемо за десет минута ако Бог да. Fejza: Добро жена нек узме тих 300 еура и ови 
има тројица што су били у Мостар, разумеш ли?? Рама: Аха. Fejza: Даш њима по 30 
еура и то је, и чист рачун и даље. Рама: Аха. Fejza: А ја ове остале ти шаљем. Или 
долази ноћас тамо или преко ових. Ајде. Рама: Њима да дам по 30 еура јели?? Fejza: 
Њима тројицама, само њима тројицама. Ај?? Рама: Важи. Fejza: Пошто немају уопште 
оно такси и то по 30 еура. Жена нек подигне 300 а вечерас ти шаљем хиљадарку. 
Ајде?? Рама: Важи брате хајде. Fejza: Ајде.“ Овим телефонским разговором ТОК, 
успешно доказује и да је окривљени Фејза Ђевдет вршио трансфер новца, али  и 
плаћање, што у конкретном случају чини према трећим лицима, а преко припадника 
организоване криминалне групе, Раме Кукића.  
 

Такође из исказа окривљених Раме Кукића и Тамаре Кукић, датог у истрази у 
ТОК, суд је утврдио да је трећи пут окривљени Фејза Ђевдет, послао новац преко 
Western Union, Тамари Кукић, у износу 36.467,00 динара која је овај новац подигла и 
предала га супругу Рами Кукић, задржавши за себе 5.000,00 динара, те да јој је познато 
да је овај новац био намењен за потребе кријумчарења људи-миграната, шиптара који 
су кренули у правцу Сарајева.  
 

Иако је одбрана окривљеног више пута истицала да је у ствари организатор 
организоване криминалне групе, Саша Егановић, суд је како на основу исказа 
саокривљених припадника организоване криминалне групе у односу на које су донете 
правноснажне пресуде по основу признања кривичног дела, те из садржине 
пресретнутих телефонских разговора на несумњив начин утврдио да је Егановић Саша, 
налоге и задужења добијао искључиво од окривљеног Фејзе Ђевдета, који је 
организатор ове организоване криминалне групе. Тај однос надређености окривљеног 
Фејзе Ђевдета, према окривљеном Саши Егановићу, произилази и у сегменту наредби 
које је окривљени Фејза Ђевдет упутио Егановићу везано за финансирање појединих 
лица задужених за транспорт миграната; смештај и исхрану миграната и низ других 
детаља око тога шта се има предузети у циљу илегалног транзита и недозвољеног 
пребацивања мигранта преко границе. Експлицитан доказ њиховог односа исказан је у 
пресретнутом телефонском разговору који су водили окривљни Фејза Ђевдет и Саша 
Егановић дана 07.11.2017. године у 13:58:42 часа (транскрипт разговора се налази на 
странама 2006-2007 регистратор 8 списа КТИ 1/18) где Саша Егановић тражи од 
окривљеног Фејзе Ђевдета тачне инструкције везано за то како да поступи, а кад му 
окривљени Фејза Ђевдет каже шта треба да ради уследио је одговор  Саше Егановић: 
„.....Није проблем, креће ауто по њих. То није спорно, сместићу их да спавају до 
сутра увече, друже. Значи, али морам тебе да питам. Не могу ја да радим на моју 
руку нешто што ти мени не даш зелено светло. Јел ти разумеш неке ствари? .....“ 
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      Окривљени Фејза Ђевдет је као организатор организоване криминалне групе, 
ради стицања непосредне финансијске користи, у оквиру плана деловања организоване 
криминалне групе коју је сачинио, обезбеђивао финансијску корист која се кретала до 
3.000 еура, по кријумчареном лицу, за транспорт до близине државне границе 
Републике Србије и БиХ, ради недозвољеног прелаза државне границе, омогућавања 
недозвољеног прелаза државне границе, прихвата на територији БиХ и даљи транспорт 
ка земљама западне Европе, а у оквиру реализације плана организоване криминалне 
групе. Ову тврдњу Тужилаштво за организовани криминал, доказало је предложеним и 
изведеним доказима и то:  
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је преведен са 
Албанског на Српски језик а који је окривљени Фејза Ђевдет водио са непознатом 
мушком особом дана 20.10.2017. године у 18:51:27 часова (транскрипт се налази на 
страни 2973/1-2973/2 регистратор 12, списа Кти 1/18) произилази да окривљени Фејза 
Ђевдет разговара са особом која је блиска неком од младића којем је окривљени 
организовао недозвољено пребацивање са територије Републике Србије. Особа са 
којом разговара, говори окривљеном Фејзи Ђевдету шта је сазнао из разговора са 
младићем-мигрантом: „.....1.Рекао је добро, доста добро. Шта да ти каже? Рекао је 
сви добро... 2. Да ли је пешачио...? 1. А? 2. Да ли су пешачили? У колико сати? 1. 
Не, мало су пешачили, ишли негде и бродом, преко неке воде, каже. 2. Колико су 
пешачили ? 1Не знам колико,....минута 2. А? Мало каже, нису много ходали...“ 
 
    У наставку истог разговора, окривљени Фејза Ђевдет, подсећа на договорену 
цену: „.... 2. договорили смо се 2.500, на шта његов саговорник одговара потврдно „Да 
Баце“. Окривљени Фејза Ђевдет даље објашњава: „....2. Вала да ти кажем право, без 
лажи, без ичега, око 2.400 мене кошта, он је сам видео. 1. Добро... Баце...Дај Боже 
2. 3.000 ти нећу узети. Толико мене кошта. А где си ти, да се видимо вечерас?...“ 
Да је у конкретном случају саговорник окривљеног привилегован за цену услуга које 
треба да плати окривљеном Фејзи Ђевдету и колика је стварна цена коштања коју 
окривљени Фејза Ђевдет наплаћује по особи-мигранту, сазнајемо у наставку овог 
разговора: „...2. Немој само да кажеш узео је... (неразумљиво) ја ти узимам онолико 
колико кошта, колико ја плаћам до тамо, 2400, и немој никоме да говориш, јер без 
3.000 никога не шаљем, ако ја немам 600 за себе. 1. Нормално, знам 2. Ако сам теби 
учинио, теби без зараде, другоме нећу“ 
 
      Дакле, из садржине наведеног пресретнутог телефонског разговора, суд је на 
несумњив начин утврдио да је у оквиру плана организоване криминалне групе, 
окривљени Фејза Ђевдет, као организатор организоване криминалне групе који је 
проналазио особе заинтресоване за недозвољени прелаз државне  границе и даљи 
недозвољени транзит ка земљама западне Европе, прибављао за исту, финансијску 
корист у укупном износу до 3.000 еура по кријумчареном лицу, ради стицања 
непосредне финансијске користи организованој криминаној групи, а да је у ланцу 
припадника организоване криминалне групе и других учесника у појединачним 
кривичноправним радњама , који су учествовали у реализацији плана окг. део-тј. 
финансијска корист коју је окривљени Фејза Ђевдет задржавао за себе, испод ког 
износа, по сопственом признању из наведеног разговора, није желео да ради-600 еура. 
Окривљени Саша Егановић, је такође, у свом исказу, приликом саслушања у полицији, 
објаснио да је од неких миграната које је окривљени Фејза Ђевдет „пронашао“  ради 
недозвољене миграције, ка земљама западне Европе, а који су знали српски језик, 
сазнао да они иду у Француску, Швајцарску, Италију и др. те да им је окривљени Фејза 
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Ђевдет узимао 2.500-3.500 еура по човеку, у ком делу је исказ саоптуженог Саше 
Егановића у битноме сагласан са напред наведеним пресретнутим телефонским 
разговором у којем је окривљени Фејза Ђевдет сам исказао цене по којима ради, те је 
суд прихватио исказ саоптуженог као искрен, логичан и сагласан другим доказима 
изведеним током поступка.   
 
        Да је окривљени Фејза Ђевдет, овако стечену имовинску корист, делио са 
припадницима организоване криминалне групе, у зависности од њиховог задатка у 
оствареној појединачној  кривичноправној радњи омогућавања недозвољеног прелаза 
државне границе Републике Србије и недозвољеног транзита кроз територију БиХ; 
недозвољеног прелаза границе БиХ, ка земљама западне Европе, суд је утврдио и из 
исказа припадника организоване криминалне групе, који су саслушани у својству 
осумњиченог у  истрази, на основу чијих исказа је суд донео пресуде на основу 
признања кривице у које је суд извршио увид у доказном поступку на главном 
претресу, те је тако, на несумњив начин утврђено да је окривљени Саша Егановић 
стицао имовинску корист у износу од 220 до 290 еура, по лицу-мигранту који се 
превози, од ког износа је вршио  исплате новца осталим припадницима организоване 
криминалне групе и то осуђеном Милану Трифуновићу, који је за задатке које је 
извршавао у оквиру организоване криминалне групе стицао имовинску корист од 20 
евра по кријумчареном лицу; осуђени Зоран Алимпић је своје задатке у оквиру 
организоване криминалне групе вршио за имовинску корист од 20 евра по 
кријумчареном лицу а осуђени Рамо Кукић је остварио имовинску корист у оквиру 
организоване криминалне групе у укупном износу од 1.500 евра. 
 
         Миграција или сеоба је израз којим се описује физичко кретање људи из једног 
подручја у друго, најчешће преко великих удаљености и/или у великим групама. 
Миграције могу бити у облику добровољних миграција, унутар једне области или 
између више њих или присилне миграције (које укључују и феномене као што су 
трговина људима, етничко чишћење и слично). У конкретном случају, а на основу 
изведених доказа, суд је на несумњив начин утврдио да се ради о добровољним,али 
незаконитим, економским миграцијама где  држављани Републике Србије са подручја 
АП Косова и Метохије и лица непознатог држављанства, неовлашћено, мимо Законом 
утврђених процедура, на местима ван званичних граничних прелаза, прелазе из 
Републике Србије, на територију БиХ, неовлашћено транзитирају преко територије ове 
земље, затим неовлашћено, ван званичних граничних прелаза улазе на територију 
Републике Хрватске, преко чије територије неовлашћено транзитирају, неовлашћено 
прелазе ван граничног прелаза на територију Републике Словеније у намери да даље, 
неовлашћено стигну до неке од земаља западне Европе, Италије, Француске, Немачке 
и др. у циљу упошљавања. Дакле, незаконитост оваквих миграција огледа се у 
чињеници да лица која мигрирају, то чине на недозвољен начин, без одговарајућих 
докумената, супротно позитивним законским прописима земаља у које улазе и кроз 
које пролазе; прелазећи из једне у другу земљу, ван званичних граничних прелаза, а 
што им је познато и због чега се и обраћају окривљеном Фејзи Ђевдету који им у 
оквиру организоване криминалне групе чији је организатор, омогућава очигледно 
незакониту миграцију, на начин како је то ближе описано у диспозитиву ове пресуде. 
 

Дакле, одбрана окривљеног Фејзе Ђевдета у делу где наводи да наши људи 
(мислећи на држављане Републике Србије) не могу бити мигранти, да су то држављани 
Републике Србије који се крећу слободно по територији Србије, да они иду ван 
границе Републике Србије, само да обиђу родбину, да виде пријатеље, да ни по закону 
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не могу имати статус миграната јер имају тзв. бели папир, односно потврду о 
регистрацији на административном прелазу Мердаре, нелогична је и не прихватљива 
са становишта суда. Држављани Србије, могу бити мигранти, а у конкретном случају 
ради се о незаконитим миграцијама, јер окривљени Фејза Ђевдет, као организатор 
организоване криминалне групе, припадници исте, као и остала лица која омогућавају 
мигрантима неовлашћени прелазак из једне у другу државу, неовлашћено кретање 
преко територија истих а у циљу одласка у земље западне Европе, имају свест о томе  
да ове радње предузимају незаконито. Окривљени Фејза Ђевдет, као организатор 
организоване криминалне групе, као и припадници исте и лица која су учествовала у 
извршењу појединчаних кривичноправних радњи и који су закључили споразум о 
признању кривичног дела, знају да та лица-мигранти путују у западну Европу, преко 
Босне , Хрватске, Словеније, па у западну Европу  без одговарајуће документације.  
 
  Овакав закључак суд изводи пре свега из начина понашања окривљених Фејзе 
Ђевдета и осталих правноснажно осуђених лица који су закључили споразум о 
признању, јер  није логично да су они у свом поступању, показали толики степен 
конспирације, тајновитости и опреза у поступању приликом превоза, смештаја, 
транспорта и пребацивања миграната преко границе, ако се ради о легалној миграцији, 
како то тврди окривљени Фејза Ђевдет. Немогуће је на логичан начин објаснити зашто 
се мигранти превозе чамцем преко реке ако могу легално да уђу на територију БиХ; 
нелогично је зашто бивају смештени у возила испред којих у току пута не ретко иде 
тзв. „чистач“ који треба да укаже на евентуални полицијски пункт; нелогично је зашто  
у току вожње кад полиција крене за возилом којим су превезени мигранти, возач скида 
регистарске таблице ако је овај посао легалан; нелогично је зашто припадник групе 
избегава да шаље новац са свог имена, лицу означеном за пријем пара преко Western 
Union, за потребе превоза миграната ако је све легално и ако су мигранти имали уредне 
папире итд.  Није логично ни да ова лицa-мигранти плаћају организатору организоване 
криминалне групе до 3.000 еура по особи, ако већ имају уредне папире и иду у земље 
западне Европе да посете родбину и пријатеље, јер би са тим новцем и уредном 
документацијом могли више пута авионом да отпутују на жељене дестинације. У 
прилог наведеном, говори низ пресретнутих телефонских разговора које су водили 
окривљени а из којих се као логично намеће да су окривљени и правноснажно осуђена 
лица, који су закључили споразум, са несумњивом сигурношћу знали да лица која 
превозе-мигранти, немају валидну документацију и да је њихов превоз и пребацивање 
преко границе Републике Србије и на даље, као и боравак и транзит у БиХ, Републици 
Хрватској, Републици Словенији и даље, супротан позитивним законским прописима.  
 

 Илустрације ради, у пресретнутом телефонском разговору који су водили 
окривљени Милан Трифуновић и окривљени Фејза Ђевдет, произилази да та лица-
мигранти путују у западну Европу нелегално, те да немају право да буду на територији 
ван Републике Србије. Трифуновић Милан каже окривљеном Фејзи Ђевдету поводом 
проблема када су мигранти почели да се разилазе по пољу: „По њивама овде иду, 
јесте ли ви луди људи??“ на шта му окривљени Фејза Ђевдет каже: „Па нема везе они 
су легални ајде“, на шта Милан Трифуновић каже: „Легални мој курац легални??“ 
 

 Надаље, окривљени Фејза Ђевдет у разговору са окривљеним Трифуновић 
Миланом каже: „ Оних 6 што си довео из Борче, после мораш да их покупиш и нека 
буду тамо код Саше у онај ресторан...није добро да имају контакт са овим што су 
тамо“.  Ако је све легално и ако је превоз, смештај, пребацивање преко границе и 
транзит миграната кроз државе ван територије Републике Србије, легалан и ако 
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мигранти имају легалну докумунтацију, чему потреба да се спречи њихов контакт са 
другим лицима.  
 
          У прилог наведеном, из доказа изведених у доказном посупку, суд је на 
несумњив начин утврдио да су на територији Републике Србије, мигранти били 
смештани у ресторане које су држали сведок Раде Матовић и сведок Естера Глигорић. 
У свом исказу, Естера Глигорић је детаљно објаснила да је смештај лица вршила у 
договору са окривљеним Фејзом Ђевдетом који је то организовао и обавезао се да ће 
плаћати; да јој је чак неком приликом остао дужан, па је слала поруку да јој плати дуг 
настао по основу смештаја лица која је окривљени Фејза довео лично или их послао на 
адресу ресторана, гарантујући за њих. Сведок Реде Матовић, такође власник 
угоститељског објекта у Борчи, потврдио је да су у истом била смештена лица која је 
доводио или је њихов долазак организовао окривљени Фејза Ђевдет; да су од октобра 
групе ових лица долазиле у размацима од по неколико дана, да се ради о лицима која 
су говорила албански језик, а неки од њих су по мало знали српски, те да су ова лица 
плаћала за пружене услуге смештаја у ресторану, по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета 
или је окривљени Фејза Ђевдет плаћао за њих. За окривљеног Фејзу Ђевдета је рекао 
да је фин човек са којим је могао да разговара, али да није хтео да прихвати смештај 
ових лица на одложено плаћање.   
 

Надаље, својство окривљеног Фејзе Ђевдета као организатора организоване 
криминалне групе, утврђено је и из низа писаних доказа који су изведени током 
доказног поступка и то: из писаних доказа у виду графичких приказа комуникација, 
кретања мобилних телефона окривљеног Фејзе Ђевдета по базним станицама, 
графички приказ комуникације мобилних телефона осуђених, информације ЈП „Путеви 
Србије“ о евидентираним проласцима моторних возила, проверама МУП РС, 
Дирекције полиције, Штаба МУП РС за АП Косово и Метохију, Копнене зоне 
безбедности која је издала бели папир који се често помиње у разговорима које воде 
окривљени телефоном, као и сведоци Естера Глигорић и Раде Матовић, а заправо се 
ради о документу који добијају лица која прелазе са подручја Косова и Метохије, преко 
административног прелаза Мердаре, на територију уже Србије и на истом су наведени 
подаци лица које прелази на овај начин.Овај документ је у ствари само доказ о уласку 
лица са територије АП Косово и Метохија, на простор уже Србије, али не даје 
легитимитет преласку преко границе Републике Србије на начин како су то чинила 
лица у конкретном случају, нити пак дају легитимитет транзиту и преласку преко 
територија Републике БиХ; Републике Хрватске; Словеније ни земаља западне Европе, 
како то окривљени Фејза Ђевдет у својој одбрани тврди.  

 
1. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним, Рамом Кукић,  Тамаром Кукић, Радивојем Матић, који су 
правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о признању 

кривичног дела и нн. лицем 
 

У односу на кривичноправну радњу ближе описано у одељку II тачка  1 
оптужнице, а на основу изведених доказа, те чињеница које су утврђене њиховим 
извођењем, суд налази да је одбрана окривљеног Фејзе Ђевдета који је негирао 
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извршење исте, нелогична, противуречна другим доказима изведеним током поступка 
и срачуната на избегавање или бар умањење кривице овог окривљеног. 
 

  Саокривљени Рамо Кукић у односу на кога је кривично поступак окончан 
правноснажном пресудом на основу споразума о признању кривице, у чији исказ дат у 
ТОК је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу између осталог је 
објаснио дага је за предузимање ове кривичноправне радње ангажовао окривљени 
ФејзаЂевдет тако што га је у јутарњим сатима позвао и предочио му да у Београду има 
осам људи које планира да „пребаци“ за Босну; да је он из тог разлога ангажовао 
Радивоја Матића да ова лица превезе из Београда на договорено место на Златибору те 
да је Матићу рекао да је потребно да из Београда превезе један број ових лица, колико 
може да их стави у своја кола а остатак да се превезе аутобусом.Радивоје Матић је пет 
лица, својим возилом превезао до Златибора на договорену локацију а три лица су се 
довезла аутобусом, где су сачекани и придодати остатку групе. Исказ Раме Кукића је у 
овом делу у потпуности потврђен исказом саокривљеног Радивоја Матића који је 
појаснио да је пет лица из Београда, превезао својим путничким возилом „Зафира“ 
регистарсти број ПБ 011-НШ, до стоваришта грађевинског материјала у Сирогојну где 
су ови људи изашли из кола, а он је наставио својој кући, при чему не зна шта се даље 
дешавало са људима које је довезао, а за ову услугу превоза је добио гориво у 
вредности 50 еура, колико му је у Прибоју, пре поласка за Београд сипао Кукић у 
резервоар.  
 
          Надаље, Рамо Кукић је објаснио и да је наредног јутра окривљени Фејза Ђевдет 
дошао у Прибој и донео новац у износу од 210.000,00 динара за потребе транспорта 
ових људи, у ком делу је исказ окривљеног Раме Кукића, сагласан исказу саокривљене 
Тамаре Кукић која је правноснажно осуђена пресудом која је донета на основу 
споразума о признању кривице, у чији исказ  из истраге је суд извршио увид у 
доказном поступку на главном претресу, а иста је навела да је окривљени Фејза Ђевдет 
телефоном позвао да преузме новац у износу од 210.000,00 динара, те да јој је Фејза 
Ђевдет овај износ новца предао у Прибоју, а да је она паре предала свом супругу Рами 
Кукић, с тим што је за себе задржала 10.000,00 динара. У прилогодбрани окривљених 
Раме Кукић и Тамаре Кукић у овом делу иде и видео запис и фотодокументација 
сачињена на основу видео записа надзорне камере „Banca Intesa“ у Прибоју, Улица 
Немањина број 48-50 од 10.10.2017. године, МУП РС, Дирекција полиције, УКП, 
Служба за борбу против организованог криминала, Стална ударна група за сузбијање 
кријумчарења људи (стр. 136-142 регистратор 1 списа Кти. 1/18) из које је суд на 
несумњив начин утврдио да је окривљени Фејза Ђевдет користио услугу овог 
банкомата, дана 10.10.2017. године (дакле у спорном периоду) а такође из одговора 
који је суд добио од „Banca Intesa“ од 07.11.2017. године (стране 146-147 регистратор 1 
списа Кти. 1/18) суд је на несумњив начин утврдио да је виса картица 410687****8934 
издата од стране Raiffeisen Bank, Косово, ЈСЦ, коришћена 10.10.2017. године на 
банкомату ЕХБ01167 у Улици Немањина 48 у Прибоју, на начин да је дана 10.10.2017. 
године у три наврата: 13:16:56 часова; 13:15:44 часа и 13:14:35 часова (што одговара 
времену када је окривљени Фејза Ђевдет а према фотодокументацији сачињеној са 
надзорне камере банкомата, био поред истог) подигнут новац и то: 50.000,00динара; 
80.000,00 динара и 80.000,00 динара што чини укупно износ од 210.000,00 динара, што 
су све докази који поткрепљују  и чине искреним, логичним, јасним и за суд у 
потпуности прихватљивим исказе саокривљених Раме Кукић; Тамаре Кукић и Радивоја 
Матића.  
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       Саокривљени Рамо Кукић је објаснио и да је по налогу окривљеног Фејзе 
Ђевдета требало да се ових осморица људи „пребаце“ у Сарајево, да је у ту сврху, 
наредног дана, око 17:00 часова, дошао човек којег је ангажовао из Босне, који је 
преузео петорицу миграната и кренуо на пут за Сарајево, али да су ови људи ухапшени 
на територији БиХ, у месту Устипрача у возилу којим је управљао Зоран Ћировић. У 
односу на преосталу тројицу миграната који су били смештени на Златибору на месту 
„Бела земља“ дошао је Фејза Ђевдет који их је одвезао својим возилом. Надаље, 
окривљени Рамо Кукић је објаснио да пошто ови мигранти нису транспортовани до 
Сарајева, како је то окривљени Фејза Ђевдет наложио, Фејза је захтевао да му се део 
предатог новца  и то у износу од 1.500 еура врати па пошто он тај новац није имао да 
му врати, договорили су се да настали дуг врати Фејзи кроз даљи посао, односно 
недозвољени транзит ради недозвољено прелаза државне границе.   
 
       Окривљени Фејза Ђевдет је у својој одбрани признао да је упознао Раму и 
Тамару Кукић, те да му је познато да је његов рођак Алтам Хоти платио Рами Кукићу 
1.500,00 еура и да је успео да стигне у Швајцарску где и сада ради „на црно“ те да је 
између његовог рођака и Раме Кукића дошло до неспоразума, због чега је он био у 
ситуацији да више пута телефонски контактира са Рамом Кукићем, не износећи при 
том, пред судом детаље због којих је дошло до неспоразума око новца, и зашт се тај 
неспоразум тицао њега. Одбрану окривљеног Фејзе Ђевдеда у овом делу суд није 
прихватио, налазећи да је иста нелогична, противуречна другим доказима изведеним 
током поступка и срачуната на избегавање или бар умањење кривице овог окривљеног 
имајући у виду бројне друге доказе, пре свега обимну пресретнуту телефонску 
комуникацију која је као доказ изведена у доказном поступку у којој је окривљени 
Фејза Ђевдет учествовао а која у потпуности негира његов исказ и потврђује наводе 
ТОК из оптужнице.  
 
       Да се у конкретном случају ради о мигрантима са КиМ, суд је утврдио из исказа 
окривљеног Раме Кукића и Радивоја Матића који је објаснио да су људи које је 
превозио говорили шиптарски, као из потврда-података МУП РС за наведена лица 
(стране 153-157 регистратор 1 списа Кти. 1/18). Такође и окривљена Тамара Кукић је у 
исказу датом у ТОК у истрази била изричита да је новац који јој је предао окривљени 
Фејза Ђевдет у износу од 210.000,00 динара, био намењен за трошкове организације 
недозвољеног транзита и прелаза државне границе лица ближе наведених у тачки 1. У 
прилог наведеном говоре и пресретнути телефонски разговори и смс поруке: 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
10.10.2017. године у 12:36:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 178 
регистратор 1 списа КТИ број 1/18), суд је утврдио да је Тамара Кукић са мобилног 
телефона број 069/58-10-246 позвала телефонски број 064/900-60-43 који користи Fejza 
Gjevdet. Садржина разговора гласи: „Fejza: Да?. Тамара: Хало, јесте ли се наспавали? 
Како иде? Fejza: Ево, вала ту. Уморан од пута. Тамара: Еој. Fejza: (неразумљиво), где 
сте ви? Тамара: Ништа, ево нас овде у стану, па реко... Fejza: (неразумљиво). Тамара: 
Шта? Хало? Fejza: Ето, сад сам сео, сад сам сео у такси и долазим. Тамара: Где, у? 
Fejza: Ајде према теби тамо, ајде. Тамара: А, за коли... (прекида се веза).“. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
10.10.2017. године у 12:52:23 часа (транскрипт разговора се налази на страни 179, 
регистратор 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
387/62/870-376 позвао Тамару Кукић на телефон број 069/58-10-246. Садржина 
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разговора гласи: „Тамара: Ало? Fejza: А, где сте? Тамара: Ево нас у Прибоју, где сте 
ви? Fejza: Ја  сам овде код НИС пумпе иза Газеле. Тамара: НИС пумпе, ајде, код  
Газеле, јел  Fejza: Чим пређеш Газелу, ајде. Тамара: Чим пређеш Газелу, само, хало? 
Fejza: НИС пумпа са леве стране стоји, ајде. Тамара: НИС, ето нас за десет минута. 
Само да се обучемо. Fejza: Па, да дођемо пред стана тамо? Тамара: А, може, он, 
ево, ево, ево ти Рама да ти објасни. Fejza: Ајде не треба. Тамара: Дође код нас кући. 
Fejza: Не треба, ајд, ајд.“. 
 
         Из садржине напред наведених пресретнутих телефонских разговор произилази 
да је окривљени Фејза Ђевдет најавио свој долазак Тамари Кукић, те да се сусрет десио 
у Прибоју, када је окривљени Фејза Ђевдет и предао новац Тамари Кукић.  
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
11.10.2017. године у 12:51:25 часова (транскрипт разговора се налази на страни 195 у 
регистратору 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је окривљени Fejza Gjevdet са 
телефонског броја 38-64/930-13-40 позвао број телефона 65/666-86-55 који користи 
Рамо Кукић. Садржина разговора гласи: „Рамо: Ало? Fejza: А? Еј? Рамо: Е, брате, 
молим? Fejza: Да није се десио нешто? Рамо: Није, што? Fejza: Па, јеси сигуран да је 
тамо растоваран? Рамо: Ма, стигли су доле све осам, брате, све завршено. Fejza: А? 
Рамо: Све осам је стигло. Ја био доле пре, у десет сати сам ја био доле. Fejza: Па, јел 
остављено на истом месту или? Рамо: На исто мјесто је улазио кад смо довезли ову 
тројицу, а пре нас можда сат времена је стигла петорица, знаш? Fejza: Ајде, провјери, 
где су ови возачи, да није се нешто загласио, ајде. Рамо: Ајде, брате, ајде. Fejza: Ајде.“. 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
11.10.2017. године у 12:55:04 часова (транскрипт разговора се налази на страни 196 у 
регистратору 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
38/64/930-13-40 позвао телефонски број 65/666-86-55 који користи Рамо Кукић. 
Садржина разговора гласи: „Рамо: Е брат? Fejza: Јеси проверио? Рамо: Ево, зовемо га, 
заузето. Значи да је ОК, чим је зазузет. Ево само ћу ти јавити сада шта, како, за три 
минута, само док ми се јави. Fejza: Ајде. Рамо: Ајде.“. 
 
  Из садржине СМС поруке која је реализована дана 11.10.2017. године у 
14:32:32 часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 200 у регистратору 1 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је са мобилног телефона који користи Рамо Кукић број 
65/666-8655 упућена СМС порука на број телефона 38/64/930-13-40 који користи Fejza 
Gjevdet. Садржина поруке гласи: „Имаш ли неки број, брате, од ових момака кад их 
врате, да их сачекамо“.  
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
12.10.2017. године у 12:41:33 часа (транскрипт разговора се налази на страни 208 у 
регистратору 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је са мобилног телефона број 069/58-
10-246 који користи Рамо Кукић позван телефонски број 064/900-60-43 који користи 
Fejza Gjevdet. Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А. Рамо: Како си, брате, јеси 
добро? Fejza Gjevdet: А, онако, јел овај пуштен? Рамо: Није, отишла му још и жена 
доле да види можда ако га пусте, узеће га она право, знаш? Fejza Gjevdet: Аха. Рамо: 
И тако, реко, јеси се можда чуо са овим неким од ових момака? Fejza Gjevdet: Још не, 
шта има? Рамо: Аха. Ништа вала оде она доле да види данас, па ће ако буде требало, 
адвокат, ако не, ако га пусте, онда да не узима ништа, знаш. И тако и реко случајно да 
видим, да теби није неко јавио. Fejza Gjevdet: Ко је наместио њега? Рамо: Па, изгледа 
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неко од компилука његовог, оног онде?  И кад је кренуо, вероватно неко видео и 
пријавио, и они су ишли за њим, скоро фактички од куће своје кад је пошао, ето какав 
је то народ, да једно намешта, мој брате, катастрофа. Fejza Gjevdet: Од куће су ишли? 
Рамо: Па, нису баш од куће, неко њега пријавио кад су они пошли, знаш, видели, 
немогуће би било да је и један и други ауто да знају и ко је ишао испред њега, знаш, 
како то? То је немогуће, знали су све апсолутно, јер овај момак кад се вратио, и њега 
аутоматски зауставили и привели, и тако, тако, ништа ја. Fejza Gjevdet: (прича на 
албанском језику). Ајде, шта ћеш. Рамо: Ништа, шта ћеш. Надам се само, боже, да ће 
их пустити раније, знаш ове момке. Тако. Fejza Gjevdet: Ајде, па се чујемо. Рамо: 
Ајде, брате, ајде, брате, па се чујемо, ако бог да, на везу.“. 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
12.10.2017. године у 16:50:25 часа (транскрипт разговора се налази на страни 211 у 
регистратору 1 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је позив упућен са телефонског 
броја 069/581-02-46 који користи Тамара Кукић, а позив је упућен на број телефона 
064/900-60-43 који користи Fejza Gjevdet, а да је разговор вођен између Раме Кукића и 
Fejza Gjevdetа. Садржина разговора гласи: „Fejza: Да? Рама: Е, брате, јеси добро? 
Fejza: (неразумљиво). Рама: Аха, ево, ево, а решили смо ово, изашао је овај дечко. 
Fejza: И шта су му рекли? Рама: Па, ништа, до суђења, узели су му само ауто и 
одузели му телефоне, знаш, нису хтели да му кажу, ал неко га је пријавио, знаш, дојава 
била. Fejza: Аха. Рама: Није неко праћење, неко, знаш да су га радили дуго, него само 
га је неко видео кад је кренуо и намерно га пријавио. Fejza: (не иди право тамо). Рама: 
Е тако, сад не знам пта... Fejza: (неразумљиво). Рама: Одмах су га кад су дошли доле, 
раздвојили од ових момака били, знаш, тако да не знам, онај, реко да видим шта је са 
њима, дал се случајно није јавио ко. Fejza: Од (неразумљиво). Рама: Аха. Fejza: Да 
није неки од њих пријављен? Рама: Не, не, не, него да се нису јавили, није, какви, него 
њега је неко из комшилука његовог пријавио. Fejza: Од комшилук, а? Рама: Сто посто. 
Каже, нису хтели да му кажу ко је, знаш, нису смели. Али, ето, углавном каже... Fejza: 
Јесу га малтретирали и васпитали ово и оно? Рама: Нису онај, јер само су му одузели 
ауто и телефоне су му одузели, до суђења и да се брани са слободе. Тако, то смо могли 
да средимо, ето да није унутра, само битно је. Fejza: Па, добро је. Рама: Е тако, реко 
горе да видим реко шта, јесу ли се момци јављали можда неком? Fejza: Још не, па се 
чујемо, ајде. Рама: Важи брате, ајде, чујемо се. Ајде.“ 
 
         Из садржине, претходно цитираних, четири пресретнута телефонска разговора и 
самдржине једне смс. поруке, произилази да је окривљени Фејза Ђевдет забринут да ли 
је осам миграната превежена преко границе Републике Србије, на шта га Рамо Кукић 
смирује и потврдно одговара,пошто је претходно контактирао своје људе и сазнао да је 
све у реду са мигрантима. У наставку разговора, окривљени Фејза Ђевдет и Рамо 
Кукић, разговарају о заједничком познанику, очигледно момку који је са њима био у 
„послу“  кога је полиција лишила слободе управо због илегалног превожења 
миграната. 
 
       Из пресретнутог телефонског разговора вођен 15.10.2017.године у 19:12:27 
(транскрипт разговора се налази на странама 88-91 регистратор 1 списа) суд је 
утврдио да се разговор води између Раме Кукића који је позвао Fejzu Gjevdetа. 
Садржина разговора гласи: „Fejza: Ало? ; Рама: Е јеси добро брат како си?  Fejza: Ево 
ти? Рама: Ево вала био ту са другаром мало излазили на пиће и оћу кући. Ти јеси ми 
добро? Fejza: Па ево у Београд мене. Рама: А горе си јели? Fejza: Да сада стигли. 
Рама: Оћемо ли ми ујутру полазити како ћемо? Fejza: Да буде нешто сигурно а не као 
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ово задњи пут све је безвезе нешто. Види шта се деси? Рама: Види некако је 
кренуло било килаво скроз и одозго?? Fejza: Не килаво? Ништа није било свака 
коска није била у своје место. Из Београда када је кренуо онај тражи по 10 еура, овај 
по 20? Онај по оно?? Не иду те ствари тако? Рама: Па не иду. То се морамо сад 
договорити ако Бог да кад ја дођем? Fejza: То мора да се покупи и ајде све на пенале. 
Рама: Па мора, мора? Fejza: Не мора, јебига ја дам паре и све коректно? Не задњи пут 
само колко сам изгорео и проблема и све ?? Рама: То јесте. Fejza: На тај начин не. Ако 
оћеш да ствари буду озбиљне, сигурне може?? Рама: Види то никоме није у интересу 
ово што се десило значи то без даљњег? Fejza: Никоме није у интересу и ништа није 
било из почетка дођи вамо? Стави ауто, стави ауто бус. Дај паре. Нема паре? Рама: То 
јесте али види ја њих када пошаљем ја не могу за осам? То је мене стварно ми се не 
исплати тако да радим? Када пођу одозго прво аутобус изађе ме само 100 еура, само да 
дођу до мене. Fejza: Ти си рекао да иде ауто прошли пут по њих?? Рама: Па иде ишао 
је али нису могли сви?? Fejza: Ишао је ауто, тројица аута?? Рама: Не четворица колко? 
Четворица?? Четири, четири? Fejza: Како четири, четири аутобусом су били задњи пут. 
Рама: Ја четири аутобусом а четири су ишли са овим момком аутом. Е и онда су 
доле дошли имали су доле спавање имали су доле све? Није то ништа било да је 
некоректно него што ја не могу у то? Ја никако не могу да се уклопим за осам људи да 
спава, за осам људи пут? Значи то изађе мене још 250 еура са Београдом ?? Значи када 
смо се договорили први пут били смо зна се где смо?? Сада ми је то стварно пута три 
трошак?? Али ајде опет гледам да се ради да се не прекида, стварно много ме кошта. 
До Београда и са хотелом и са путем и са све, значи изађем 250 еура, сваки пут мене 
изађе на то. На све али опет ајде нећу када сам рекао једном то нећу да порекнем? 
Fejza: Па ови су дали сами за пут и хотел. Рама: Јесу, јесу. Fejza: Јесу дали за пут и за 
хотел. Рама: Јесу, јел нисам ја. Да сам имао ја код себе? Јел нисмо се ми видели, да смо 
се ми видели на време ја би то ко увек из свог џепа изфинансирао. Не би ни реч рекао 
ко што смо до сада радили?? Али нисмо се ја и ти видели испало како испало и тако је 
и било, нису момци стварно имали код себе и колико су имали они су изфинансирали а 
после више нису имали. Да сам ја имао ја би све то платио није то? Ја не гледам у то 
150 еура, мени то проблем није? Ја никада за паре нисам био гладан да око тога гледам. 
Fejza: Није него гас мора да се максимално у граду да се организира посао како 
треба?? Рама: Мора. Fejza: Даш много за 100 еура, тамо колико сам горе и проблеме и 
после и сад и ово и оно?? Рама: Па то знам него кажем најбоље како смо прије 
функционисали. Када седнемо преузмем, завршим?? Не после се тражимо ко прошли 
пут по Крагујевцу, по Пазару, све то вуче неке проблеме и џабе километре, џабе 
виђања, трошкови и мени и теби знаш? Fejza: Да. Рама: Али хајде било како је било 
недај Боже да се понови. Био сам баш малопре са оним момком зна и ко је и шта је?? 
Али када те види причаћете. Fejza: Зна ко је њега пријавио и све? Рама: Зна. Један 
пријатељ што је био раније са њим и онда је почео да прави проблеме да пије да прича 
по кафанама и он га избаци. Знаш дистанцира се од њега и онда њему било криво што 
се он дистанцирао и чеко, чеко и налетио на пенал видео га и отишао и пријави. Ето то 
је то било ништа друго. Fejza:Аха. Рама: А добро то ћу му ја наплатити кад тад у 
животу?? То се неће са тим проћи, то нема шансе, али хајде сад било како је било, 
гледамо то да изрегулишемо. Онај да? Fejza: А има, има тамо у Сарајеву јеси причао са 
овом? Може да нађе смештај? Рама: Може. Може. Ја мислим да би 15 марака могло да 
буде по особи по дану знаш?? Fejza: Добро нек буде 15 марака није проблем? Али 
сигурни?? Рама: Сигурно то ми је аминовала. Fejza: Јел добро место или пење се? 
Рама: Не знам није ми ништа детаљисао каже има пријатеља. Пошто он има 
грађевинску фирму доле знаш? Fejza: Аха. Рама: И онда он то са њим санира на 
пример. Ради им кречење. Ентеријере. Све им он завршава има доста добрих пријатеља 
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који се баве тиме. Знаш и онда када то њему иде тако на реч то је сигурно сто посто?? 
Мада и онда доле нешто сам ја размишљао може када дођемо, ја сам мислио да нам је 
проблем оданде од оне куће знаш?? Fejza: Па није од оне куће? Рама: Није. Fejza: Али 
боље да се склонимо ми мало туда једно, два, три седмице? Рама: Боље, сигурно. И 
месец. Fejza: Пошто су и они други и они три што си?? И они три што си ти 
пребацио и они су пали?? Чујеш? Рама: Молим? Fejza: Па и она тројица и она је 
пала?? Рама: Није. Fejza: Јесте. Пао у аутобусу улазак у Бијач. Рама: Даље тамо 
јел?? Fejza: Да у Бијачу ушла нека, први пут да улази нека контрола у аутобус и 
пали. Рама: Е што нам је онај, тај нам један бакзус био у пичку материну. Највише а 
шта да му ради човек биће боље ако Бог да? Нешто се није дало наопако је било? 
Fejza: Па крене наопако из Београда брате мили све. Рама: Ништа, ако Бог да сад ја 
идем горе и што кажеш мени је битно када си ти горе. Када ја и ти седнемо договоримо 
се то је то? Ја ћу сада ако Бог да када дођем то јест сутра, прекосутра када будеш хтео. 
Доћи ћу горе,узећу ауто знаш? Fejza: Па може да се узме комби регуларно, може само 
неки да ти пуши курац? Рама: Нормално, може узећу ја ауто горе када дођем ако Бог 
да у Београд. Од пријатеља узећу на месец дана знаш? Fejza: Има комби брате мили и 
то је то. Рама: Има никакав проблем није прошли пут када сам ишао за Беч горе 
узимао сам ту знаш?? Добри су момци, коректни и не гледају оно ни километре знаш 
оно?? Fejza: Аха. Рама: Право су добри и онда са њима ћемо то завршити полако ко га 
шиша?? Fejza:Аха. Рама: Е тако. Fejza: Колико би могао ти да гураш то? Рама: Па 
може шест оно како сам ти обећао?? Fejza: Ујутру. Рама: Ујутру нећемо стићи брате. 
Ево сад да пођемо тамо сам је горе тек могу стићи негде око један сат?? Око један да 
пођем одозго пет, пола шест тешко да укнапимо?? Fejza: Па ја ћу ти их довести до 
негде тамо?? Рама: Аха. Па ајде да те зовем да видим овог момка да га окренем и 
јављам ти се у осам сати. Може ?? Fejza: Види за спавање тамо јел може неко 
коначиште? Рама: То може, то може то није проблем? Fejza: Пошто он треба да их 
вози директно на ту?? Рама: Важи јављам ти у осам сати те зовем. Све детаље да ти 
јавим. Fejza: Види за преноћиште дал може и све и ја одмах?? Ја бих бацио шест у кола 
и кренуо?? Рама: Аха ако хоћеш одма за ујутру онда четири знаш?? Да ти кажем шест 
а да не може а четири може?? Немогуће ми је извести шест са мужем оним знаш? 
Fejza: Ја ћу довести доле шест није проблем? Рама: Важи па онда после подне нек иде 
остало?? Fejza: Како после подне? Рама: Ујутру на пример три и после подне три? 
Или четири и два? Како год ти одговара. Fejza: Па битно да иду ови? Рама: Иде, иде 
то никакав проблем није него што не може да стане знаш?? Fejza: Аха. Рама: То је то. 
Fejza: Ајде види то па потврди како ћемо и шта ћемо. Рама: Важи брате ајде после те 
зовем ако Бог да. Fejza: Ајде.“  
 
     Суд је на становишту да овај телефонски разговор воде Рамо Кукић и Фејза 
Ђевдет, након што се спорни догађај ближе описан у одељку II тачка 1 изреке пресуде 
одиграо а пре кривичноправне радње ближе описане у одељку II тачка 2 диспозитива 
оптужнице. Из истог се на несумњив начин утврђује да су саговорници незадовољни 
дешавањима везано за тачку 1 оптужнице, разговарају о пропустима које су направили 
и које не смеју понављати у послу којим су се бавили, а такође из овог разговора се 
сазнаје и да су сви мигранти из овог кривичноправног догађаја лишени слободе од 
стране полиције. Истовремено, разговор садржи детаље везано за будући „посао“ 
 
    На основу изведених доказа те чињеница утврђених из овако изведених доказа у 
доказном поступку, пре свега из одбране саокривљеног Радивоја Матића и 
пресретнутог телефонског разговора који су водили окривљени Рамо Кукић и Фејза 
Ђевдет дана 15.10.2017.године у 19:12:27 часова суд је на несумњив начин утврдио да 
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је окривљени Радивоје Матић, спорном приликом у свом путничком возилу марке 
„Зафира“, регистарски број ПБ 011-НШ сместио а затим превезао 4 мигранта из 
Београда до договореног места „Бела земља“ на Златибору, док су преостала 4 
мигранта по инструкцијама и у пратњи НН лица, редовном аутобуском линијом  из 
Београда допутовали на договорено место „Бела земља“ а у циљу њиховог 
недозвољеног преласка државне границе Републике Србије. У смислу овако утврђеног 
чињеничног стања, суд је начинио техничку корекцију у одељку II тачка 1 изреке 
пресуде, без повреде идентитета оптужења.  
 

2. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Рамом Кукић,  Миланом 
Трифуновићем, Тамаром Кукић, Далиборо Ђурђевић, који су правноснажно осуђени 

пресудама које су донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 
 
         Надаље, саокривљени Саша Егановић који је саслушан у истрази у ТОК у 
својству осумњиченог, а у чији исказ је суд извршио увид у доказном посупку на 
главном претресу, био је изричит да је окривљени Фејза Ђевдет „дотеривао“ људе са 
Косова ради организовања њиховог недозвољеног прелаза државне границе Републике 
Србије, БиХ; и даље у циљу омогућавања овим људима да стигну до неке од земаља 
западне Европе-Француске, Швајцарске, Италије, што је сазнавао од неких од ових 
људи, миграната које су превозили а који су помало говорили српски језик. Од њих је 
такође сазнао да је окривљени Фејза Ђевдет узимао 2.500 до 3.500 еура по човеку, с 
тим што је сносио комплетне трошкове од Косова до места где су се запутили, што 
подразумева трошкове превозног средства аутобусом из Косова до Београда, затим 
превоз од Београда до Шапца, смештај ових људи у преноћишту, исхрана и др. 
Одбрану окривљеног Саше Егановића-који на овај начин, низом детаља упућује на то 
да је окривљени Фејза Ђевдет био организатор организоване криминалне групе, суд је 
ценио и прихватио као искрену, логичну, сагласну са одбраном окривљеног Раме 
Кукића, као и са садржином обимне пресретнуте телефонске комуникације која је 
изведена у доказном поступку на главном претресу где из садржине исте, начина 
обраћања, својства саговорника, и по оцени суда на несумњив начин произилази 
закључак да је окривљени Фејза Ђевдет био организатор организоване криминалне 
групе.  
 
        У односу на све кривичноправне радње за које се терети и за које је 
правноснажно осуђен пресудом на основу споразума о признању кривичног дела ( па и 
у односу на ону која је ближе описана у одељку II тачка 2 диспозитива) окривљени 
Саша Егановић је објаснио да је као припадник организоване криминалне групе био 
ангажован од стране окривљеног Фејзе Ђевдета у циљу организовања превоза 
наведених миграната од Шапца до Лозничког поља, те да је он лично ангажовао 
Милана Трифуновића, Зорана Алимпића и Далибора Ђурђевића да изврше превоз 
миграната, за шта је од окривљеног Фејзе Ђевдета добијао 230 еура по човеку-
мигранту, од ког износа је за себе задржавао 60 еура, при чему је 130 еура најчешће 
преко Трифуновића прослеђивао Драгану Љубинковићу или нн лицу које је вршило 
пребацивање миграната са територије Републике Србије на територију БиХ, те да је у 
комуникацији са осталим осуђенима везано за транзит миграната и њихов недозвољен 
прелаз границе и пребацивање на територију БиХ, користио шифре у комуникацији, 
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нпр: „долазак пет јагањаца“; „долазак четири прасета“ док му је са друге стране 
одговарано „ја ћу да наложим фуруну“ или „ја ћу да почнем да ложим фуруну“, што је 
значило да је све спремно за недозвољени транзит и недозвољени прелазак државне 
границе миграната. Надаље, окривљени Милан Трифуновић, иако се није појединачно 
изјаснио о свакој кривичноправној радњи за коју се терети, признао је извршење 
кривичног дела за које се терети на основу ког признања је донета и пресуда на основу 
споразума о признању кривичног дела и то да га је за задатке у вези превоза људи-
миграната са подручја Косова и Метохије од Београда до Шапца и од Шапца до 
околине Лозничког поља, увек ангажовао Саша Егановиш, за шта је од њега добијао 20 
еура по превезеном лицу-мигранту, а да га је само понекад у појединим ситуацијама 
ангажовао окривљени Фејза Ђевдет који би га позвао телефоном и тада од њега 
затражио услугу превоза миграната, с тим што су се у погледу организације превоза 
миграната-лица са територије Косова и Метохије договарали искључиво окривљени 
Фејза Ђевдет и Саша Егановић као и да је у неколико наврата вршио превоз миграната 
заједно са Зораном Алимпићем и Далибором Ђурђевићем, те да су мигранти у тим 
ситуацијама превожени на подручје Лозничког поља одакле су их преузимали нн лица 
као водичи и у три наврата Љубинковић Драган који је вршио њихово пребацивање 
преко реке Дрине на територију БиХ.  Окривљени Далибор Ђурђевић саслушан у 
својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је суд извршио увид у доказном поступку 
на главном претресу, потврдио је наводе окривљеног Милана Трифуновића да су у 
неким ситуацијама заједно учествовали у превозу неких људи-миграната. Објаснио је 
да га је Саша Егановић позвао ради превоза неких миграната и обећао му 50 еура по 
тури, да је ове људе одвезао од Шапца до Лознице; да су ови људи били смештени у 
кафани Саше Егановића у Мајуру, у собама те да је он дошао аутомобилом марке „Ford 
Mondeo“ и да су у његово возило ушла два човека а дана 18.10.2017. године превезао је 
троје људи. Сва лица је превозио од Мајура до Лознице, тј. до места иза Лешнице на 
неких 7-10 км. У току вожње испред његовог возила је у аутомобилу ишао Милан 
Трифуновић који га је у току вожње два пута контактирао и рекао да га прати. Лица 
која је превозио, предао је неком човеку иза Лешнице, на месту које се налази близу 
границе. Новац који му је за ову услугу превоза обећао Егановић, није добио. Нагласио 
је да је знао да мигранти које је превозио треба да пређу босанску границу, што му је 
рекао Егановић као и да лица која је возио нису говоира српски језик.    
 

 У својој одбрани приликом саслушања у ТОК окривљени Рамо Кукић је такође 
у целости признао извршење кривичноправне радње ближе описане под тачком 2 и 
објаснио да га је окривљени Фејза Ђевдет једног јутра позвао са објашњењем да има 
нешто да се заврши и да је потребно да оде у Сарајево да пребаци одређени број људи 
од Сарајева до Мостара и да ће му новац за трошкове и организацију недозвољеног 
транзита послати. По налогу окривљеног Фејзе Ђевдета отишао је у Сарајево у рента 
кар агенцију „Redy“ где је изнајмио аутомобил марке „Мазда“, а следећег јутра такође 
по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета је отишао на аутобуску станицу у Сарајеву где се 
налазила група људи који су седели, те је једном од њих предао телефон на који начин 
је тај човек ступио у контакт са окривљеним Фејзом Ђевдетом  који му је објаснио да 
ће им он (Кукић) помоћи да се превезу до Мостара.  Окривљени Рамо Кукић је 
објаснио да је на аутобуској станици било 8 људи у групи, те да је пет лица послао 
аутобусом и то редовном линијом Сарајево-Мостар, пошто им је купио аутобуске карте 
на шалтеру и објаснио им да изађу на аутобуској станици у Мостару, док је три лица-
мигранта превезао рентираним путничким возилом марке „Мазда“. Пошто је 
путничким возилом „Мазда“ стигао у Мостар пре аутобуса, по налогу окривљеног 
Фејзе Ђевдета је сачекао аутобус у коме се налазило пет лица која је преузео на 
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аутобуској станици у Мостару, па их је по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета оставио у 
башти оближњег угоститељског објекта и контактирао Фејзу објаснивши где се ови 
људи налази. Окривљени Рамо Кукић је даље објаснио и да је ФејзаЂевдет 
контактирао друга лица који су црним возилом марке „Touran Volkswagen“ стали преко 
пута њега на паркингу, након чега му је Фејза саопштио: „сада можеш да идеш, видели 
су те они, слободно можеш да седнеш у ауто и да идеш, сада ће они да преузму све“ . 
Окривљени Рамо Кукић је објаснио и да му је Фејза Ђевдет рекао да ће му паре за 
изнајмљивање аутомобила „Мазда“ којим је вршен превоз миграната, за гориво и 
трошкове преноћишта миграната у овој тури, послати по другој особи због сопствене 
сигурности и безбедности те је издао налог Егановићу да он пошаље новац Тамари 
Кукић и то износ од 500 еура, односно 60.000,00 динара. И у овом делу, одбране 
окривљених Раме Кукић, Саше Егановић и Тамаре Кукић, међусобно су сагласне, јасне 
и логичне те их је суд прихватио као искрене и сагласне другим доказима изведеним 
током поступка. Наиме, Саша Егановић је у својој одбрани био изричит да је послао 
новац Тамари Кукић у износу од 60.000,00 динара што је чинио по налогу Фејзе 
Ђевдета, да би неко тамо узео „Рента кар“јер су сви возили рентиране аутомобиле, 
дока је Тамара Кукић приликом саслушања у ТОК објаснила да ју је окривљени Фејза 
Ђевдет позвао телефоном и најавио да ће јој новац стићи поштом те је у пошти у 
Прибоју уз личну карту подигла новац у износу од 60.000,00 динара, да јој је 
службеник у пошти рекао да новац шаље Саша Егановић, на шта је она потврдно 
одговорила и подигла новац иако Сашу Егановића не познаје, обзиром да јој је 
окривљени Фејза Ђевдет најавио ову уплату с тим што јој није рекао ко ће новац 
послати, те да је за себе задржала 6.000,00 динара док је остатак новца предала супругу 
Рами Кукићу. Познато јој је од раније да је и овај новац био намењен кријумчарењу 
људи. По оцени суда и овај детаљ на који указују окривљени и то да се Тамара и Рамо 
Кукић не познају са Сашом Егановић, а да без проблема примају новац на напред 
описани начин упућују на окривљеног Фејзу Ђевдета као организатора организоване 
криминалне групе који координира све акције унутар групе. Да су окривљени Саша 
Егановић, Рамо Кукић и Тамара Кукић искрени у својим исказима и у делу који се тиче 
доставе новца у циљу несметаног одвијања плана организоване криминалне групе у 
организацији њеног организатора Фејзе Ђевдета говори и пресретнута телефонска 
комуникација између наведених окривљених а везано за наведену околност и то:  
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
18.10.2017. године у 13:00:59 часова (транскрипт разговора се налази на страни 251 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да се разговор одвија изјеђу Fejza 
Gjevdeta који је позвао на број телефона 069/581-0246 који користи Тамара Кукић, а 
разговор воде Рамо Кукић и Fejza Gjevdet. Садржина разговора гласи: „Рамо Кукић: 
„Хало!“, Fejza Gjevdet: „Ало! Е, ајде, шаљи ми име и презиме, шаљи ми личну карту 
од жене или име и презиме и треба телефонски број“. Рамо Кукић: „Ах. Ево овај 
број. А оћеш Тамара Кукић?“, Fejza Gjevdet: „Па, пиши ми на поруку, ајде брже да 
шаљем то. За минут нек иде, нек подигне. Ајде“. Рамо Кукић: „Важи, брате, ево 
одма“. Fejza Gjevdet:  „Петсто еура у динарима. Ајде“. Рамо Кукић: „Важи, брате, 
ево одма“.  
 

Из садржине СМС поруке реализоване 18.10.2017. године у 13:02:30 часова 
(транскрипт СМС поруке се налази на страни 252 регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је 
утврдио да је са броја телефона Тамаре Кукић 069/581-0246 упућена СМС порука на 
мобилни телефон 064/900-6043 који користи Fejza Gjevdet, те да порука гласи: 
„Тамара Кукић, 069/58-10-246“. 
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Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 

18.10.2017. године у 15:24:22 часа (транскрипт разговора се налази на страни 264 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Gjevdet Fejza позвао Тамару Кукић 
на телефонски број 069/581-0246. Разговор је текао на следећи начин: „Тамара: 
„Ало?“, Fejza: „Ало, јел сте кренули?“. Тамара: „Кренуо је он, треба још мало да 
стигне, остала сам ја да би ово овде завршила. Па ћу после кренути ја са њима“. 
Fejza: „А када ти?“. Тамара: „Ја ћу после када крену ови други“. Fejza: „А, а, што иду 
још с неким другим аутом“. Тамара: „Јесте, јесте, јесте, јесте“. Fejza: „(неразумљиво). 
Тамара: „Он већ, он је на пола пута, треба још мало да стигне, ништа ми се не брини“. 
Fejza: „Супер. Ајде, ајде“. Тамара: „Важи. Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
18.10.2017. године у 16:18:21 час (транскрипт се налази на страни 265 регистратор 2 
списа КТИ 1/18); суд је утврдио да је Gjevdet Fejza позвао Сашу Егановића на број 
телефона 061/225-0910. Разговор се одвијао на следећи начин: „Саша Егановић: „Е, 
рођо?“, Gjevdet Fejza:  „А, рођо.“ Саша Егановић: „Е“. Gjevdet Fejza: „Рођо, можеш 
да идеш до „Western Union“ да пустиш још једно 500 евра за Сарајево, за Босну. А ја 
морам доћи код тебе, паре су оставили ови код мене, ајде брже, пошто ми треба тамо“. 
Саша Егановић: „А како сад да пустим? Коме да пустим? Шта, не разумем“. 
Gjevdet Fejza:  „Сад ћу ти слати име и презиме на кога, ајде.“. Саша Егановић: „Јој, 
Fejzula, убићу те, да ми јебеш мајку у пичку“. Gjevdet Fejza: „Ајде, ајде“. Саша 
Егановић: „Ајде, пусти ми име и презиме да пошаљем на кога, није проблем, 
пустићу“. Gjevdet Fejza: „Ајде, долазим ја, долазим тамо поново, мртав сам, ајде“. 
Саша Егановић: „Ајде“. Gjevdet Fejza:  „Ајде“.  
 
      У прилог навода окривљених Саше Егановића, Раме Кукић и Тамаре Кукић око 
организовања превоза ове туре миграната од Сарајева до Мостара иде и телефонска 
комуникација која се одвија између Раме Кукића и Фејзе Ђевдета, а из које као 
несумњиво произилази да Рамо Кукић прима задатке од Фејзе Ђевдета и да у погледу 
најситнијих детаља тражи одобрење од окривљеног Фејзе Ђевдета и то: 
 

Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен 18.10.2017. у 12:50:58 
(транскрипт разговора се налази на странама 92-93 регистратор 1 списа Кти. 1/18) 
суд је утврдио да се разговор води између Раме Кукића и Fejzе Gjevdetа, те да је Fejzа 
Gjevdet позвао Раму Кукића. Разговор се одвија на следећи начин: Рама: Хало? Fejzа: 
А шта радиш? Рама: Ево вала кући. Fejzа: Да ти шаљем број да идеш тамо у 
(неразумљиво) да подигнеш (неразумљиво) у њу може (неразумљиво) комотно. Рама: 
Аха, аха, реци ми онај пошто ће ићи жена самном знаш. Fejzа: Ааа. Рама: Онај, јели 
проблем да она например са двоје троје седне у аутобус. Fejzа: Па није проблем 
уопште како. Рама: Е па супер. Fejzа: Десет франка ти је карта, био од они момци 
синоћ који ти је најсимпатичнији треба бити за аутобус и то је то. Рама: Важи, важи, 
оће ли они што су самном били... Fejzа: Не, не, неће, све друге. Рама: Друге, важи 
брате. Fejzа: Они нек стоје ту е. Рама: Важи, е реци ми брате онај јеси ли ти у Србији? 
Fejzа: Ја сам у Шабац. Рама: Аха, пошто вјеруј ми онај много сам се сада потрошио 
око овога што је био проблем, ишао сам око хиљаду минус, па реко ради тога страх ме, 
имам још нешто али страх ме доле да ми не захвали око свега тога, знаш око превоза, 
око аута, око горива, па реко ако ишта да видимо данас можда.... Fejzа: Преко пошта 
не да ти (неразумљиво) и ти крени полако. Рама: Може. Ако може преко поште па 
на жену послаћу ти ја сада име и презиме њено знаш. Fejzа: Ааа. Рама: И тако, па 
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онда да ја то, купићу ја босанске марке и онда ћу полако да кренем наниже али морам и 
ово завршити знаш што имам још овде. Fejzа: Па има још ту има...Рама: Па да... Fejzа: 
Има још да дођу и тако. Рама: Важи брате, важи. Реци ми само... Fejzа: Узми ону 
мазду и ја ћу ти (неразумљиво) где да их сместите тамо на Авалски део, онај хотел како 
се зове тамо Бошњак наш је човек. Fejzа: Важи брате, важи, ти мени само ћеш када ја 
будем, ја ћу бити доле негде вечерас око десет, пола једанаест Боже здравља знаш.  
Fejzа: Касно, а како да подигнеш ауто? Рама: Аха, значи морам раније ићи ја? Fejzа: 
Да брате мили. Рама: Е добро добро, добро, онда ћу ја да кренем, ајде види ми ти ако, 
кад ти можеш мени то на пошту платити ја да кренем одма. Fejzа: Одма крени брате, 
подигнеш ауто тамо, одмори са женом и иди и питај када има аутобус за Мостар 
и оно и ово и у које место после даш, нађеш неко сигурно место где долазе ови са 
двоје аутима са њима и они долазе тачно ту где ти кажеш. Рама: Важи брате, 
ништа ми ћемо да видимо да кренемо тамо чим, ако Бог да, чим ти стигнеш да 
пошаљеш то на пошту, ја идем купујем босанске марке и крећем дола са женом. 
Fejzа: Ајде па на српску територију може и динар али није проблем. Рама: Па добро. 
Има овде мењачница на сваком ћошку, знаш и тако. Хајде па се чујемо... Fejzа: Ајде 
спреми да ти дам око пет, да подигнеш ауто и онда шетај са женом по чаршији доле 
горе до једанаест. Ајде. Рама: Важи, ајде, ајде чекам ја... Fejzа: Ајде па се чујемо после 
још за остале послове. Ајде. Рама: Важи, ајде брате.“  
 

Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 19.10.2017. у 15:00:00 
(транскрипт разговора се налази на странама 94-95 регистратор 1 списа) суд је 
утврдио да је Fejzа Gjevdet телефоном позвао Раму Кукића. Разговор се одвија на 
следећи начин: „Рамо Кукић: Хало! Fejzа Gjevdet: Аво нек седе. Види у аутобуску 
станицу. Јеси стигао у Сарајеву? Рамо Кукић: Нисам бре, па ево ме у Мостару не 
летим ја. Fejzа Gjevdet: Ајде крени за Сарајево. Тамо има двојица у аутобуску 
станицу, стави у аутобус за Мостар. Рамо Кукић: Аха, важи, важи. Fejzа Gjevdet: 
Они су на ону гурегџиницу тамо па могу овако, ако не вози за (неразумљиво) имају 
регуларно. Рамо Кукић: Важи, важи. Зваћу те ја када будем у Сарајеву. Fejzа Gjevdet: 
Они су се наљутили ови три момка ту, нек седе, каже потрошили смо по педесет еура, 
ово и оно, даде ја њима по педесет и тридесет еура спавање и враћам се натраг без њих. 
Рамо Кукућ: Па ето видиш. Они онај. Fejzа Gjevdet: Па и требали сте оно да сам знао 
да синоћ није завршено ја би завршио синоћ брате. Рамо Кукић: Па они мени кажу 
завршићу. Лажу ме два дана. Fejzа Gjevdet: Е па лаже. Требао си мени рећи нисам 
могао све. Синоћ би завршио. Ето пукох петсто еура безвезе. Рамо Кукић: Па пуко 
сам и ја брате двеста сам ту дао, али не види нико кад ја дајем. Fejzа Gjevdet: Требао 
си јуче ујутру рећи. Е нисам могао, ја бих њи покупио или би ти рекао шаљи вамо и то 
је то. Рамо Кукић: Види брате да сам ја био доле ја би завршио, али не могу на две 
стране да стигнем. Fejzа Gjevdet: Па јуче си могао брате мени рећ лепо, мене чуј 
нисам могао завршити и то је то. Рамо Кукић: Знаш како они су мени рекли да могу, 
али ето видиш да нису ништа урадили, безвезе. Али рекли су вечерас завршит, али ето 
сад ови нису хтели да чекају и шта сад, не знам шта да ти кажем сад. Fejzа Gjevdet: 
Ништа не знам, завршено то и то је то. Рамо Кукић: Ма ајде онај, јавићу ти када 
стигнем доле. Fejzа Gjevdet: Ајде реци ономе газди ја сам им платио то нек истера 
вани нек иду где куд хоће. Они су регуларни, имају папир, имају све и ајде. Рамо 
Кукић: Ајде. Јеси узео ти њих? Fejzа Gjevdet: Нисам, нису хтели да дођу. Рамо 
Кукић: О свашта. Fejzа Gjevdet: Ето. Рамо Кукић: Е добро, ајде. Fejzа Gjevdet: Реци 
ти њему да више ни ...(прекид везе).“ 
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Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 19.10.2017. у 16:39:55 
(транскрипт овог разговора се налази на странама 96-97 регистратор 1 списа 
предмета) суд је утврдио да је Рама Кукић позвао Fejzа Gjevdetа. Садржина разговора 
гласи:  Fejzа Gjevdet: Ало? Рама: Ало? Fejzа: А јеси стиго? Рама: Нисам Бога ми, 
нисам прошао сам вамо Јабланицу и ово. Била ми гужва у Мостару на излазу ваљда се 
сви враћају па баш било загужвало. Fejzа: И? Рама: Е па ништа идем ево у путу сам 
брате. Fejzа: Доле, горе за колико ћеш бити у ? Рама: Па ето не знам у Сарајево када 
уђем да не буде гужве, али овако за неких 45 минута би требао стићи. Fejzа: Аха. 
Рама: Једино да не буде гужве на Илиџи када уђем јер обично онде буде на оном 
кружном току гужве. Fejzа: Добро, добро да видимо пошто? Ајде треба после да 
видимо, треба још двојица гурат за доле. Чућемо се ајде. Рама: Важи, ајде јављам ти ја 
чим уђем у Сарајево брате. Fejzа: Ајде ови су ме јебали потрошили толико пара и 
отказали, одрекли?? Рама: Ма јебем му мајку, безобразни. Fejzа: Да си ми рекао 
прекључе, само да си ми рекао синоћ би били у Сарајеву. Рама: Знаш шта је било 
брате неки је човек убио жену и свастику и себе убио?? Знаш шта је било хаос у 
Прибоју мало пре ми шаљу снимке сликаћу ти показаћу ти. Зато је све било блокирано. 
Fejzа: Требао си ми брате мили, све сам мислио да су они у Сарајеву. Рама: Не нису. 
Fejzа: Требао си ми синоћ ујутру кажеш и ја би слао човека и завршио синоћ? Рама: 
Нисмо се ми разумели ја сам ти Бога ми рекао три па три?? Да не би ризика било знаш 
нисам смио одједном све да не буде ко прошли пут ал ето. Fejzа: Ај здраво. Рама: Ај 
нешто решићемо полако. „ 
 
  Из два напред наведена пресретнута телефонска разговора суд закључује да су 
окривљени Рамо Кукић и Фејза Ђевдет у сталној телефонској комуникацији везано за 
омогућавање недозвољеног прелаза државне границе миграната из тачке 2. Да 
окривљени Рамо Кукић до детаља објашњава дешавања унутар групе коју превози; да 
је очигледно дошло до неспоразума међу мигрантима, тј. тројица њих су љута због 
додатних издатака којима су изложени као и став Фејзе Ђевдета поводом ових 
дешавања, који све време Кукићу даје упутства и налоге шта ће и како предузимати.  
 
     Надаље, окривљени Милан Трифуновић, иако се није појединачно изјаснио о 
свакој кривичноправној радњи за коју се терети, признао је извршење кривичног дела 
за које се терети на основу ког признања је донета и пресуда на основу споразума о 
признању кривичног дела и то да га је за задатке у вези превоза људи-миграната са 
подручја Косова и Метохије од Београда до Шапца и од Шапца до околине Лозничког 
поља, увек ангажовао Саша Егановић, за шта је од њега добијао 20 еура по превезеном 
лицу-мигранту, а да га је само понекад у појединим ситуацијама ангажовао окривљени 
Фејза Ђевдет који би га позвао телефоном и тада од њега затражио услугу превоза 
миграната, с тим што су се у погледу организације превоза миграната-лица са 
територије Косова и Метохије договарали искључиво окривљени Фејза Ђевдет и Саша 
Егановић као и да је у неколико наврата вршио превоз миграната заједно са Зораном 
Алимпићем и Далибором Ђурђевићем, те да су мигранти у тим ситуацијама превожени 
на подручје Лозничког поља одакле су их преузимали нн лица као водичи и у три 
наврата Љубинковић Драган који је вршио њихово пребацивање преко реке Дрине на 
територију БиХ.  Окривљени Далибор Ђурђевић саслушан у својству осумњиченог у 
истрази, у чији исказ је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, 
потврдио је наводе окривљеног Милана Трифуновића да су у неким ситуацијама 
заједно учествовали у превозу неких људи-миграната. Објаснио је да га је Саша 
Егановић позвао ради превоза неких миграната и обећао му 50 еура по тури, да је ове 
људе одвезао од Шапца до Лознице; да су ови људи били смештени у кафани Саше 
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Егановића у Мајуру, у собама те да је он дошао аутомобилом марке „Ford Mondeo“ и 
да су у његово возило ушла два човека а дана 18.10.2017. године превезао је троје 
људи. Сва лица је превозио од Мајура до Лознице, тј. до места иза Лешнице на неких 
7-10 км. У току вожње испред његовог возила је у аутомобилу ишао Милан 
Трифуновић који га је у току вожње два пута контактирао и рекао да га прати. Лица 
која је превозио, предао је неком човеку иза Лешнице, на месту које се налази близу 
границе. Новац који му је за ову услугу превоза обећао Егановић, није добио. Нагласио 
је да је знао да мигранти које је превозио треба да пређу босанску границу, што му је 
рекао Егановић и да нису говорили српски језик.  
 

3. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Рамом Кукић,  Миланом 
Трифуновићем, Зораном Алимпићем, Тамаром Кукић, Драганом Љубинковић, Сабитом 

Гурдаш, Едином Беговић, који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на 
основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 

 
 Наводе из одељка II тачка 3 диспозитива пресуде, ТОК успешно је доказало 

бројним предложеним и изведеним доказим, које је суд ценио како појединачно тако и 
у међусобној повезаности те нашао да овако утврђено чињенично стање није ничим 
доведено у питање.  
 

Да је окривљени Фејза Ђевдет, као организатор организоване криминалне групе 
који све „конце“ држи у својим рукама, пита се за све и одлучује о свему, показује и 
околност да је он организатор рентирање аутомобила у  renta car кући,  којим возилима 
се превозе мигранти, у конкретном случају возила „Мазда“ а што суд на несумњив 
начин утврђује из пресретнуте телефонске комуникације коју  окривљени Фејза Ђевдет 
води са радницом запосленом у овој кући, а из које на несумњив начин произилази да 
је окривљени Фејза Ђевдет и раније изнајмљивао возила, као и да су се позивајући на 
њега то чинили људи са којима сарађује и то:    
 

 Из пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. године у 
12:30:53 часа (транскрипт разговора се налази на страни 242-243 регистратор 2 списа 
КТИ 1/18) суд је утврдио да разговор воде Fejza Gjevdet и непозната женска особа. 
Садржина разговора се одвија на следећи начин: „НЖ: Хало?“, Fejza: „Добар дан!“, 
НЖ: „Добар дан, изволте!?“, Fejza: „Поштовање Gjevdet овђе“. НЖ: „А како сте, 
господине Gjevdet?“, Fejza: „Е, добро. Ви како сте?“, НЖ: „Добро“. Fejza: „Треба ми, 
„Мазда“ је слободна?“, НЖ: „Мазда“, „Мазда“, слободна је „Мазда“, јесте“. Fejza: 
„Хајде, доћи ће један мој пријатељ ту предвече да узме“. НЖ: „Предвече, јел, добро, 
добро, рећи ћу ја“. Fejza: „Сад је он на путу, кажем, према Сарајеву и док стигне“. 
НЖ: „Добро, добро, ми Вас можемо...“. Fejza: „Добро, хајде, шаљите ми адресу на овај 
број, молим Вас“. НЖ: „Нашу адресу, добро. Ево баш седимо сад са директором, па, 
овај, не знам плаћање, кад ћете нам донијети паре?“, Fejza: „Које?“, НЖ: „Па, што смо 
изнајмљивали ауто 2.500 марака, сад, до сада има дуга“. Fejza: „Нема,  жив ми ти, а 
како кад сам ја све затворио тамо. Кад сам му дао све задњи пут. Ко је?“, НЖ: „Сабит 
је долазио и у Ваше име узимао ауто“. Fejza: „Када је то решите с њега. Ја што 
сам узео, ја сам то рашчистио“. НЖ: „А, јел то сад морамо са Сабитом да 
видимо!?“, Fejza: „Да. Е, у реду је“. НЖ: „А, Сабит увијек каже да ћете Ви доћи, 
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добро“. Fejza: „Ајд, није проблем, ми ћемо то да видимо нешто“. НЖ: „Добро, хвала“. 
Fejza: „Ајд, ајд“. НЖ: „Пријатно“. Fejza: „Ћао, ћао“. 
 
     Из садржине СМС поруке од 18.10.2017. године у 12:37:42 часа (транскрипт 
СМС поруке се налази на страни 244, регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да 
је Fejza Gjevdetu упућена СМС порука са броја 387/66-58-62-71 који користи непозната 
женска особа. СМС порука гласи: „Ready Rustempasina 14 Ilidža“.  
 
   Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 18.10.2017. 
године у 12:57:09 часова (транскрипт разговора се налази на странама 249-250 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet позвао број 387/66-
586-271 који користи непозната женска особа. Разговор се одвијао на следећи начин: 
„НЖ: „Молим?“, Fejza: „Gjevdet поново, ја се извињавам, мало пре можда сам се лоше 
изразио...“. НЖ: „Нема везе, није проблем...“. Fejza: „Пошто то ми је дошло некако у 
главу, знам да сам ја рашчистио био све, а нисам знао да је овај...“. НЖ: „Јесте“. Fejza: 
„Да је он остао отворен то и то ће бит ове седмице завршено“. НЖ: „Не брините, не 
брините, у реду је...“. Fejza: „Не, не...“, НЖ: „Реците ми, у колико сати треба ауто овом 
Вашем пријатељу?“, Fejza: „Па, он ће доћи сад сам ја њега слао, значи он има одавде 
до тамо једно три, четири сата вожње...“. НЖ: „Аха“. Fejza: „Стић ће негде око пет, 
шест...“. НЖ: „Добро, биће неко ту до шест сати“. Fejza: „Е, он ће стић, Рамо се 
зове“. НЖ: „Добро“. Fejza: „И он ће доћ, узет то са женом ће доћи, ајде“. НЖ: 
„Добро“. Fejza: „Па се чујемо и поздрави оног газду пуно...“. НЖ: „Хоћу, хоћу...“. 
Fejza: „И биће завршено, јел завршено оно у Грчку тамо што је било?“, НЖ: „Мислим 
да је све завршено, не знам“. Fejza: „Е, тако, ајде“. НЖ: „Ето, хајде онда“. Fejza: „Ајд, 
па се чујемо, ајд, алах иманет!“, НЖ: „Чујемо се“. Fejza: „Ћао, ћао“. 
 
     У разговору са радницом у renta car кући, окривљени Фејза Ђевдет најављује да 
ће по возило „Мазда“доћи човек по имену Рамо. 
 
     Окривљени Саша Егановић је у својој одбрани приликом саслушања у ТОК у 
који исказ је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, објаснио да 
је окривљени Фејза Ђевдет, „дотеривао“ људе са Косова, те да му је Фејза плаћао  230 
еура по човеку, мигранту а у циљу њиховог пребацивања са територије Републике 
Србије на територију Босне и Херцеговине, а да је он у овом послу непосредно 
сарађивао са окривљенима Миланом Трифуновићем, Зораном Алимпићем, којима је 
плаћао одређене износе новца за превоз миграната на одређеној дестинацији, као и са 
окривљеним Драганом Љубинковићем и НН лицем који су били задужени за превоз 
миграната преко реке Дрине у БиХ, који су такође плаћани за ову услугу.  Овакву 
одбрану окривљеног, суд је ценио и прихватио обзиром да је иста у битноме сагласна 
са одбранама осталих саоптужених-на основу споразума о признању кривичног дела,  
осуђених лица као и у сагласности са другим доказима изведеним током поступка. 
Окривљени Милан Трифуновић је тако у својој одбрани у ТОК потврдио да га је за 
задатке у вези превоза људи-миграната са подручја Косова и Метохије, од Беорада до 
Шапца и од Шапца до околине Лозничког поља ангажовао углавном  Саша Егановић; 
да је добијао 20 еура по превезеном лицу-мигранту; да је у неколико наврата вршио 
превоз миграната заједно са Зораном Алимпићем и Далибором Ђурићем, те да су 
мигранти превожени на подручје Лозничког поља, одакле су их преузимала НН лица 
као водичи и у три наврата Љубинковић Драган који је вршио њихово пребацивање 
преко реке Дрине на територију Босне и Херцеговине. Зоран Алимпић саслушан  у 
својству осумњиченог у истрази, у чији исказ је суд извршио увид у доказном поступку 
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на главном претресу, такође је потврдио наводе напред наведених саокривљених да га 
је за превоз лица-миграната из насеља Борча до Шапца и од Шапца до Лозничког 
поља, ангажовао Саша Егановић; да је овај превоз вршио са Миланом Трифуновићем и 
Далибором Ђурђевићем; да му је познато да је окривљени Фејза Ђевдет мигранте 
„добацивао“ односно „дотеривао“ са Косова; те да су Егановић и Фејза сарађивали, а 
да је он од Саше Егановића ангажован и добијао је  20 еура по превезеном лицу-
мигранту те да су се наведена лица-мигранте превозили до крајње дестинације у 
Лозничком пољу, одакле су их преузимала друга лица која су вршила њихово 
„пребацивање“ на територију Босне и Херцеговине. Окривљени Драган 
Љубинковић, који је такође саслушан у истрази у ТОК у својству осумњиченог, у чији 
исказ је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, потврдио је 
наводе исказа окривљеног Саше Егановића; Милана Трифуновића и Зорана Алимпића 
о томе да је он лично био укључен у прихват и превоз преко реке Дрине, ван места 
превиђених за прелаз државне границе, миграната са територије Републике Србије на 
територију БиХ. Овај окривљени је конкретно определио да га је у временском 
периоду од 19. до 21.10.2017. године Егановић ангажовао за превоз лица-миграната 
преко Дрине које је требало да остави насупрот Јелаве; да је то учинио да начин што је 
9-торо људи које су довезли Милан Трифуновић и Алимпић Зоран превезао преко 
Дрине, на место Јелава, за новчану накнаду. У прилог наведененом говори и обимна 
пресретнута телефонска комуникација, најчешће између окривљеног ФејзеЂевдета и 
Саше Егановића, кроз коју је могуће пратити кретање ових окривљених који су 
извршили превоз једне етапе миграната-кроз Србију и њихов прелазак на територију 
БиХ и то:  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 19.10.2017. 
године у 19:00:16 часова (транскрипт разговора се налази на страни 340 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 064/900-
6043 позвао Сашу Егановића на мобилни телефон број 061/22-50-910. Разговор је текао 
на следећи начин: „Саша Егановић: Где си ти рођо? Gjevdet Fejza: Ево, 2,3 минута 
сам код тебе. Саша Егановић: Ајде брате да видимо шта да радимо, јебем му матер, 
наручио сам и кола и све сам наручио, ајде. Gjevdet Fejza: Ево, два, три минута  сам 
ту, све сам прешао, ајде“. 
 

 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
19.10.2017. године у 19:07:31 час (транскрипт разговора се налази на страни 341 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је разговор вођен дана 19.10.2017. 
године у 19:07:31 час, те да је Саша Егановић са мобилног телефона број 061/2250-910 
позвао Fejzu Gjevdeta на број телефона 064/900-6043. Разговор је текао на следећи 
начин: „Fejza Gjevdet: A, рођо. Саша Егановић: Ми смо у „Златну греду“ и ја и 
Миша брате, љубим те. Gjevdet Fejza : А? Саша Егановић: У „Златну греду“ смо, 
тамо код Стеле. Gjevdet Fejzа: Ајд, па идем ја, ја сам сад код моста, ту на мост 
прелазим (неразумљиво), ту идем пут Лозница и право тамо, ајде. Саша Егановић: 
Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 19.10.2017. 
године у 22:32:43 часа (транскрипт разговора се налази на страни 358 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 064/900-
6043 позвао Сашу Егановић на број телефона 061/2250-910. Садржина разговора је: 
„Саша Егановић: Ало. Gjevdet Fejza : Ајде, нека крене. Реци ми, чујеш рођо. Саша 
Егановић: А. Gjevdet Fejza: Колко, колко, колко хоће  да пошаље. Саша Егановић: 
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Једнога. Gjevdet Fejza: Јел не може више? Не, не више, један доста је, девет имаш 
тамо и овај десет. Саша Егановић: Мислио сам, мислио сам дванаест комада. 
Gjevdet Fejza: А, не може, не уклапа се. Саша Егановић: Сачекај да зовем, зовем те за 
пет минута, ајде. Gjevdet Fejza: Не уклапа се, пошто други правац, ајде. Саша 
Егановић: Ајде“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 19.10.2017. 
године у 22:37:29 часова (транскрипт разговора се налази на страни 359 регистратора 
2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона броја 061/2250-910 
позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 064/900-6043. Разговор су водили на следећи 
начин: „Gjevdet Fejza: Ало, земо. Саша Егановић: Кренуо је Миша. Gjevdet Fejza: А. 
Саша Егановић: Кренуо је Миша, буди доступан кад стигне Миша. Gjevdet Fejza: 
Ја сам ту, иако нисам доступан, он зна и ја ту у собу. Саша Егановић: Добро, ајде 
буди доступан, немој стално зајебати. Gjevdet Fejza: Не, ја сам у собу, ајде. Саша 
Егановић: Ајде“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 20.10.2017. 
године у 06:04:03 часа (транскрипт разговора се налази на странама 367-368 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 
061/2250-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 64/900-6043. Садржина разговора 
гласи: „Fejza: Ало? Саша: Пошаљи ми број телефона коме да се јавимо возачу. 
Fejza: Истом човеку тамо ко прошли пут? Саша: пошаљи ми на поруку, ево, они су 
кренули. Само ми пошаљи број телефона да је проследим, да не буде неспоразума. 
Fejza: Јел са оним истим, истим човеком од синоћ, прексиноћ оно? Саша: Да, да, 
исти су они.Fejza: Тај човек их чека доле исти? Саша: А, знам, ал су они имали број 
телефона да нису обрисали, боље ја њима да проследим, разумеш шта ти кажем?? 
Fejza: Ево, сада ћу ти слати на поруку, на вибер. Ајде. Саша: Ајде. Fejza:  И немој 
ону будалу никада нигде ништа? Саша. Ма, пусти га, јебем му све сељачко. Видиш 
која је то пичка, човек за педесет евра неко ће побећи, јебем му матер? Fejza:  Сад 
замало овде полиција и ја мртав уморан, спавам ко мртав. Дође шеф који има пет 
милиона богатство и каже, јел овај (неразумљиво) или шта?? Саша: Аха, а? Fejza: 
Немој ми да га видим више, убићу га? Саша: Ајде, брате, видиш ти, мени ниси веровао 
прошли пут да је то пичка? Fejza: Ајде, јебо му пас матер, дао сам педесет евра, пичка 
му материна?? Саша: Знам, није то за педесет, нити требо да видиш тог човека, када си 
му платио, треба га довести шта ме боли курац? Fejza: Гони га у сто пичке материне“.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 20.10.2017. 
године у 08:03:01 час (транскрипт разговора се налази на страни 378 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 061/225-09-10 
позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 64/900-6043. Разговор је текао на следећи начин: 
„Fejza: Хало, рођо? Саша: Ови путују рођо, само да знаш? Ја ћу бити у Београду, 
имам неких својих обавеза. Водим снајку на операцију, знаш?? Fejza: Аха. Ништа, 
они су сада у путу. Саша: Не, не, дао сам ја телефон, а у један, чућемо се. Можда се 
видимо у Београду, па ако има нешто, што ја дођем са мој ауто, могу да поведем и ја, 
то те не кошта ништа?? Fejza: Ајде, важи, важи. Ајде, ја сам исто у Београду да ти дам 
кључеве после. Ајде. Саша: Ајде, то сам заборавио опет јутрос“. 
 

Из садржине пресретнутог гелефонског разговора вођеног дана 20.10.2017. 
године у 11:00:46 часова (транскрипт разговора се налази на странама 410-411 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона који 
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користи број 061/225-09-10 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 64/900-6043. 
Разговор се одвијао на следећи начин: „Fejza: Кажи роде? Саша: Немој следећи пут да 
ми ниси доступан, да се ја тресем, љубим те. Fejza: Па, имаш онај други број четири: 
осмица? Није један доступан, други заузет? Саша: Имам курац твој, одакле знам ја 
онај други број?? Fejza: Па, 061/22... пиши сад?? Саша: Сачекај?? Fejza: 061?? Саша: 
Стани, стани. Fejza: 061? Саша: Добро. Fejza: 22? Саша: 22?? Fejza: четири пута 
„осмица“?? Саша: Један, два, три, четири? Fejza: 0?? Саша: Тако, брате, тако. Ови су?? 
Fejza: Ови звали, не мењају се никад? Ако сам на један заузет, други је доступан. 
Саша: Е то, јавили су се они, стигли су, истоварио све. Fejza: Да, да, све је у реду. 
Јавили су ми. Али, где да ти дам кључ, где си? Саша: Ма, не, нисам још кренуо за 
Београд, сада када будем кренуо за Београд, наћи ћемо се у Београду. Fejza: Ај, важи, 
ево ја сам ту. Ајд. Саша: Наћи ћемо се тамо у Mec Donalds“ na „Змају“. Fejza: Ај важи, 
ај. Саша: Ту ћемо се нађемо и ти види, ја се враћам кући?? Fejza: Ајде ево сада ћу ја 
радим на томе и да видим како ћемо и шта ћемо. Саша: Могу, има места за три, то те 
не кошта ништа. Ја ћу да их дотерам. Fejza: А? Саша: Па, има места за три. Ја се 
враћам сам, могу ја дотерати три комада. Fejza: Ајде да видимо, није проблем уопште, 
само да видим како ћемо и шта ћемо... Саша: Ајде“. 
 
      Из напред наведеног разговора од 20.10.2017. године у 11:00:46 часова, суд је на 
несумњив начин утврдио да окривљени Саша Егановић обавештава окривљеног Фејзу 
Ђевдета да је све у реду (што по ко знакоји пут потврђује хијерархијски однос унутар 
организоване криминалне групе у којој је окривљени Фејза Ђевдет организатор исте); 
да су стигли и истоварили све, а по оцени суда на овај начин Саша Егановић 
обавештава Фејзу Ђевдета да је преко својих сарадника Милана Трифуновића, Зорана 
Алимпића и Драгана Љубинковића,завршио посао, тј.да су мигранти „пребачени“ са 
територије Републике Србије на територију Републике БиХ. Истовремено њих двојица 
договарају виђење у Mec Donaldsu“ на бензинској пумпи „Змај“, очигледно ради 
намирења дужничко-поверилачких односа из овог посла. 
 
   Саокривљени Рама Кукић, који је у својсту осумњиченог саслушан у ТОК а у 
чији исказ је суд извршио увид у доказном поступку на гланом претресу, објаснио је да 
га је спорног дана у вечерњим сатима позвао окривљени Фејза Ђевдет и да му је 
наложио да нађе преноћиште за одређени број људи, с тим што није прецизирао о ком 
броју се ради, те да је он у Хотелу „Јасмин“ у Сарајеву извршио проверу да ли постоје 
слободна места и колика је цена преноћишта по особи, након чега је следећег дана у 
овај хотел  дошло осам лица-миграната са подручја Косова и Метохије Објаснио је да 
је по налогу окривљеног ФејзеЂевдета ова лица сачекао испред хотела и да их је 
сместио у исти. Даље је објаснио да га је наредног дана окривљени Фејза Ђевдет 
обавестио да је ангажовао Сабита Гурдаша да приликом превоза наведених лица из 
хотела „Јасмин“ буде „чистач“ односно да га обавештава о евентуалним полицијским 
патролама на траси пута Сарајево-Бихаћ. Окривљени Кукић је објаснио и да је 
поступајући по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета преузео четири лица-мигранта са 
територије Косова и Метохије и да их је превезао од Сарајева до Бихаћа, преко Зенице, 
Травника, Јајца, Кључа и Мркоњић Града; да је приликом овог превоза ангажовао и 
Едина Беговића који се кретао иза његовог,а у возилу којим је управљао Беговић 
налазила су се четири лица-мигранта, са подручја Косова и Метохије, док се испред 
возила којим је управљао кретало возило којимје управљао Сабит Гурдаш, који га је 
током пута обавештавао о полицијским патролама на траси пута. Един Беговић је у 
свом исказу датом у ТОК у својству осумњиченог у који је суд извршио увид у 
доказном поступку на главном претресу, потврдио да га је Рамо Кукић, пријатељ из 
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детињства ангажовао за превоз миграната са  пореклом са подручја Косова и Метохије, 
на релацији од Сарајева до Бихаћа, да му је за ту сврху дао кључеве и саобраћајну 
дозволу за путничко возило марке „Мазда“ тамно плаве или сиве боје које је 
изнајмљно код renta car куће али да му није познато ко је возило рентирао; да је испред 
мотела „Јасмин“ у Сарајеву преузео лица која је потом путничком возилом „Мазда“ 
превезао до Бихаћа, и то тако што је у  возило „Мазда“  примио четворицу а Рамо 
Кукић је у своје возило „Голф 6“ примио је тројицу људи, ситније грађе док је 
сувозачево место у Кукићевом возило остало не попуњено. До Бихаћа су се возили 
тако што је Рамо Кукић својим возилом „Голф“ 6 испред возила „Мазда“ којим је он 
управљао на одстојању од 4-5 км, највише 5-10 км, и стално су били на телефонској 
вези, при чему је користио телефон број 064/00-22-345, али да му није познато да ли се 
неко возило кретало испред возила Раме Кукића овом приликом и у каквом својству. 
Саокривљени Сабит Гурдаш саслушан у својству осумњиченог у ТОК, у чији исказ је 
суд извршио увид у доказно поступку на главном претресу потврдио је наводе Раме 
Кукића да је својим возилом ишао испрд возила Раме Кукића, пошто овај не познаје 
најбоље пут па како не би „налетео на радар; да је растојање измењу њихових возила 
било око  километара, тедаје све време био у телефонској комуникацији са Кукићем, с 
тим што је своје ангажовање везано за ову вожњу Сабит Гурдаш приписао искључиво 
Рами Кукићу, у ком делу његов исказ суд није прихватио у целости,  јер из изведених 
доказа, пре свега пресретнуте телефонске комуникације, на несумњив начин 
произилази да је окривљени Фејза Ђевдет био у телефонском контакту са Сабитом 
Гурдашем а по питању ове његове улоге у превозу миграната. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
20.10.2017. године у 17:27:44 часова (транскрипт разговора се налази на страни 417-
418 регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
61/22-888-80 позвао Сабита Гурдаша на телефон 065/584-7879. Разговор је текао на 
следећи начин: „Сабит: Ало? Fejza: А, јел ти спремно? Сабит: Јесам... Fejza: Види, 
овај Рамо је изгледа неки лаже пуно. А? Сабит: Треба да лаже. Fejza: Е, лаже, ја 
приметим да лаже пуно, он је претовара, четири, пет и то је то, а можда ће доћи још 
један (неразумљиво) и он натовари четири, пет и ти иди напред, а, е. Сабит: Ић ћу. Ја 
и кад ће, па у три ујутру ми морамо ићи... Fejza: Ујутру рано, али (неразумљиво) 
Сабит: Ало? Fejza:  Чујем, чујем. Сабит: Реци, не чујем... Fejza: Он је неки лажов, 
лаже пуно. Сабит: Рамо, јел? Fejza: Да. Сабит: Па, не знам, јебем му, шта, јел реко 
хоћу да возим и здраво. Ако оће да вози, ја му чистим и здраво... Fejza: Доћ ће још 
неки са аутом. Није проблем, али лаже, овако то држи за себе, види се у њега да 
лаже... Сабит: Добро, добро, ја ћу му рећ, нема ја идем испред њега, чистим му пут, 
нема  проблема, сто-посто сигуран, само што треба да ме слуша, јел тако? Fejza: Да. 
Сабит: Ето. Fejza: Ајд, ти иди тако. Сабит: Ујутру ми рано идемо у пет сати и готово. 
Fejza: Ајде. Сабит: Ајде, ајде.“. 
 

  Из наведеног телефонског разговора је јасно да се окривљени Фејза Ђевдет  
телефоном чуо са саокривљеним Сабитом Гурдашем, да му у разговору најављује да ће 
Рамо Кукић и још један, са два аута наредног јутра кренути на пут са циљем превоза 
миграната на релацији од Сарајева до Бихаћа. У разговору Фејза Ђевдет очигледно 
изражава сумњу у склоност Кукића да лаже и инсистира да Сабит Гурдаш својим 
возилом иде испред возила Раме Кукића (у циљу да благовремено уочи евентуално 
полцију на путу) тј.буде тзв. „чистач“, што Сабит и прихвата.   
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Тек после око два сата пошто се окривљени Фејза Ђевдет  чуо са Сабитом 
Гурдашом и договорио са њим  да буде тзв. „чистач“ окривљени Фејза Ђевдет се чуо са 
Рамом Кукић, из којих разговора произилази да је Кукић управо сместио мигранте који 
су из Републике Србије превежени на територију БиХ, у Хотел „Јасмин“ у Сарајеву и 
планира наставак пута у коју сврху се распитује за „чистача“ а окривљени Фејза 
Ђевдет посредује у томе да се они састану и договоре о предстојећем путу.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 20.10.2017. 
године у 19:17:32 часа (транскрипт разговора налази се на страни 419 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 64/900-6043 
позвао Раму Кукић на мобилни телефон број  065/666-8655. Садржина разговора гласи: 
„Рама: Е, брате? Fejza: А шта има? Рама: Ништа, вала, сад их остави горе кући, па 
реко да видим, оће ли он у пола пет да га чекам горе ја или како ће? Fejza: Ево сада 
ћу да се чујем ја са њега и да видим где је и шта је? Рама: Ај, важи, па ми пусти само 
поруку у колко сати да будем горе, ја ћу бити. Fejza: Па, ево сада ћу горе, мораш пре 
да се нађеш са њега, па да идете тамо? Рама: Аха, па нећемо ваљда ићи у три ноћас?? 
Када ћемо ићи да знам ја, ја ћу доћи горе. Fejza: Па, ти се нађеш пре са  њега, 
најбоље би било око пет ујутру. Рама: Важи, важи. Fejza: Ти се нађеш са човеком, 
пре тога да видим сада где је и шта је? Рама: Важи, хајде, видимо се“. 
  

  Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
20.10.2017. године у 19:18:42 часа (транскрипт разговора се налази на страни 420 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
61/22-88-880 позвао Сабита Гурдаша на телефон број 065/584-78-79. Разговор гласи: 
„Сабит: Ало? Fejza: А, јеси стигао? Сабит: Ево ме овде на Пале, на Мокро ово... 
Fejza: А на Мокро? Ајде пре тога се нађи ти вечерас, ти с њега, попијте кафу па се 
договорите... Сабит: (неразумљиво), видећемо се. Fejza: Ајде, ајде се чујемо, ајде“. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 20.10.2017. 
године у 19:19:43 часа (транскрипт разговора се налази на страни 421 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 64/900-6043 
позвао Раму Кукић на телефон број 065/666-86-55. Разговор гласи: „Рама: Ало? Fejza: 
Он је за сат време. Сад је у Мокро. За сат време је у град, па се нађете у чаршији 
негде. Рама: Аха, важи, важи. Fejza: Ајде. Рама: Шта да се договоримо то око 
пута горе, јел? Fejza: Па, звао јутрос где да се нађете и то је то. Рама: Важи. Fejza: И 
све палите детаље међу себе, он зна пут и то је то. Ајде. Рама: Е па одлично, ајде 
видимо се. Fejza: Ћао“. 
 
  Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. 
године у 06:47:48 часова (транскрипт разговора се налази на страни 422-423 
регистратор 2 списа КТИ 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 61/22-88-880 позвао Сабита Гурдаша на мобилни телефон број 065/58-47-879. 
Садржина разговора гласи: „Сабит: Ало? Fejza: А, јеси се нашо? Сабит: Нема га... 
Fejza: Он каже ту близу... Сабит: А ђе близу, ја чекам овде на пут ка будала!! Fejza: 
Он са „Маздом“ је ту... Сабит: Па, добро, ајде, чекам... Fejza: Ајде,  позови га брате 
мили. Сабит: Немам број!!! Fejza: Па, слао сам ти у поруку број, како не. Сабит: Није 
ми дошао, богу ми. Fejza: Ајде, пиши број, ајде. Сабит: Ајде, ајде реци. Fejza: 065. 
Сабит: 065. Fejza: 666. Сабит: 666. Fejza: 86. Сабит: 86. Fejza: 55. Сабит: 55. Ево 
зовем одма. Fejza: Српски број, ајде. Сабит: Добро. Fejza: Српски број, додај тамо 
00381, ајде. Сабит: Важи. Fejza:  Ајде, ајде“. 
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    Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. 
године у 07:27:49 часова (транскрипт разговора се налази на страни 426 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 
3864/354-7992 позвао Сабита Гурдаша на мобилни телефон број 065/584-7879. На 
почетку разговора саговорници разговарају на страном језику и нема превода, а у 
наставку разговор тече на следећи начин: „Сабит: Ја? Fejza: Па, зашто само троје узме, 
нека купи четири, пет, брате мили. Сабит: Па, ја сам му реко да узме петоро! Fejza: И? 
Сабит: Ја оставио да узме, ја одо испред њега два минута испред њега, сад га зовем да 
видим шта ће. Fejza: Ајде, брате мили, шта идете џабе и оставите кључ тамо у мотел. 
Сабит: У кључ, не може, неће она жена да прими кључ. Fejza: Па, има негде другде 
тамо, ајде. Сабит: Ајд, да видим“. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. 
године у 07:32:23 часа (транскрипт разговора се налази на страни 428 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд ,је утврдио да је Fejza Gjevdet  са мобилног телефона број 386-
435-47-992 позвао Сабита Гурдаша на мобилни телефон број 065/584-7879. Разговор 
гласи: „Fejza Gjevdet: Ало! Сабит Гурдаш: Вала ти га ја да узмем још тројицу, неће да 
се раздвајају они знаш. Fejza: Ко? Сабит Гурдаш: Они Албанци, они твоји неће да се 
раздвајају, хоће да иду, сви друге нема. Fejza Gjevdet: И нека узму онога једнога што 
се презива Fejza мали. Пуштите их у пичке материне нек иде. Ајде. Други знаш који је 
то, ајде. Сабит Гурдаш: Важи, ајде.“.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 21.10.2017. 
године у 07:35:35 часова (транскрипт разговора се налази на страни 431 регистратор 2 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 3864-
930-1340 позвао Рама Кукића на број телефона 065/666-8655.  Разговор је текао на 
следећи начин: „Рама: Ало? Fejza: Узми тамо Endrid Fejza се презива један? Рама: 
Како? Fejza: E n d r i d? Рама: Endrid? Fejza: Да, и презиме Fejza, ајд? Рама. Ајд“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
21.10.2017. године у 07:43:59 часова (транскрипт разговора се налази на страни 432 
регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 64-
900-6043 позвао Рама Кукића на телефон број 065/666-8655. Разговор гласи: „Fejza: 
Ха, брате, шта је? Рама: Ево, реко сам овоме да сиђе за два минута одозго, ваљда ће га 
наћи по собама горе. Fejza: (неразумљиво) Онај мали ко је ишао по њега. Рама: Онај 
дебели, његов друг, онај што има број од њега, па сам му рекао да га сада нађе горе. 
Зна он, каже, ђе је, па ће га спустити доле. Тако је, ево нас на семафору, ево вратио се 
на излазу из града. Fejza: А треба шта да идеш сад са два напуни са пет и ајде иди? 
Четири, пет?? Рама: Џабе кад неће. Неће? Fejza: Ко неће нек се врати кући и завршена 
је мисија. Рама: Тако сам им рекао, ако нећете, немој ни да идете. Не можете ви 
одређивати ко ће са ким, они горе направили групе, исто ко да су на екскурзију пошли 
брате. Нема смисла то, ал, ајде, сада нема везе. Fejza: Како ко неће кући, ајде. Рама: 
Важи, брате“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
21.10.2017. године у 10:02:44 часа (транскрипт разговора се налази на странама 436-
437 регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
61/22-88-880 позвао Сабита Гурдаша на телефон број 065/584-78-79. Разговор се 
одвијао на следећи начин: „Сабит: Ало? Fejza: А како иде? Сабит: Ево добро,  
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прођосмо овај Вакуф, ово ка Јајцу идемо... Fejza: Значи, нема још пуно, а? Сабит: 
Нема. Fejza: Па, гледај тамо у Кључ, излазак из Кључа, па на (неразумљиво), да се 
нађе... Сабит: Тако ми бога, тешко. Fejza: Па, оћете, како не, брате мили. Сабит: Па, 
не, они оће личне карте да им дамо, оће ово, оно... Fejza: Па, даш личне карте од њих... 
Сабит: И после? Fejza: И после, шта после, ништа. Сабит: А кад ће дођу ови да их 
узму? Fejza: Па, ја се надам сутра вече, све треба да се враћате и по ови... Сабит: Аха, 
аха... Ајд да видимо онај хотел код џамије, ал то је центар града... Fejza: Не, у центар 
града, брате. Сабит: А? Fejza: Не, у центар града, поред пута имате да се уђе... Сабит: 
Богами, ја нешто нијесам... добро, сад ћу отић горе па ћу ... Fejza: Ајде, иди види и 
тамо нек ставе нек одмарају у неку кафану и док нађете, ајде. Сабит: Ајде, ајде. Fejza: 
Ајде, нек ручају негде и то је то. Ајде. Сабит: Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
21.10.2017. године у 11:21:04 часа (транскрипт разговора се налази на странама 442-
443 регистратор 2 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
3864-354-7992 позвао Сабита Гурдаша на телефон број 065/584-7879. Разговор гласи: 
„Сабит: Ало? Fejza: А, мераба, шта има? Сабит: Ево нас у Кључу, не могу да нађем 
бре смештај ниђе. Fejza: А? Сабит: Не могу да нађем смештај ниђе. Fejza: Па, излазак 
из Кључа... Сабит: Излазак из Кључа и горе према оној пекари, но ниђе нема да пише, 
ја питам, нико нема да изда собу. Fejza: Аха, а који град долази после Кључа? Сабит: 
Бихаћ. Fejza: Па, на ону кривину тамо, шта мислиш? Сабит: Код оне жене, неће она 
болан. Fejza: Зашто? Сабит: Не да једино овде с моста овде ово ка Планински дом 
(неразумљиво) и још ту онда док... Fejza: Где у Планински дом? Сабит: Оно таман оно 
на мост кад пређеш, па одма лијево с моста. Fejza: Има, јеси пито? Сабит: Има, ту 
издају собе, пише собе rooms?! Fejza:  Аха. Сабит: А да се повратимо одоздо 
(неразумљиво)... Fejza: А онај оно кад улазиш у Кључ, када прођеш онај мост, оно 
лепо? Сабит: Па, јес, оно, то, то, зато сам причо ту. Fejza: Па, не знам да питам ову 
будалу, да их сместим и то сад код њега, а да наиђеш ти и да иде тамо овај. Нешто је 
љут на тебе, прошли пут што сте се посвађали? Сабит: Ма, нијесмо се наљутили, ја 
прођем, шта ме боли курац?! Fejza: Да питам ја њега, дал ће да га прими, ти прођеш, 
овај се врати и ајде чекај да питам, ајде. Сабит: Ајде, ајде, зови ме“.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођен 21.10.2017.године у 
11:25:33 часа (транскрипт се налази на страни 445, регистратор 2 списа Кти.број 1/18) 
суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 38-64/354-7992 позвао 
Сабита Гурдаша  на телефон број 065-584-7879. Садржина разговора гласи: „Сабит: 
Ало? Fejza: Ајде иди смести код њега тамо него немој ти уопште да уђеш да буде овај 
Рамо нек уђе....Сабит: Нећу ја... Fejza: Му кажеш само да уђе лево чекај али пре тога 
пошто они неће да имају рано данас (неразумљиво) можда ни сутра јутро купи сад 
тамо две четири коле и четири ове воде и стани негде узми нарезак и нек узме неко и 
ћевапе негде. Сабит: Сад ћу ја узет... Fejza: Да имају за вечерас и за ујутру. А? Сабит: 
сад ћу им ја узет бурек овде на брдо имају овде да једу и пекара и после иду купит 
храну... Fejza: Па негде имаш маркет имаш маркет тамо има их четири купи по два 
нарезака. Сабит: Ево ту овде на врх Кључа код ове пекаре ту има и продавница и да ту 
све купим... Fejza: Е па ајде ту стани нек једу све и оно слободно ајде ајде. Сабит: 
Важи хајде и боље тако ајде.“ 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана  
21.10.2017.године у 12:35:33 часа (транскрипт се налази на странама 447-448, 
регистратор 2 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
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телефона број 38-64/354-7992 позвао Сабита Гурдаша  на телефон број 065-584-7879. 
Садржина разговора између саговорника гласи: „Сабит: Ало, ало? Fejza: А како је? 
Сабит: Добро ево нас овде код овог хотел...оно врточе ја оно сад низбрдо ка једу доље 
још мало. Fejza: А па јесте одмарали негде јесу купили оно све? Сабит: Јесу. Купио им 
ја по два бурека горе и платио им те појели и купио им шест лебова и купио им десет 
конзерви они нарезака ено их ту стављам им сад из аута када изађу да узму то... Fejza: 
И купи им леба нек имају леба и то је то и онај...Сабит: Леба сам... Fejza: На кесице 
кокица...Сабит: Купио сам шест лебова сам им купио ето. Fejza: А? Сабит: Ваљда им 
је доста шест лебова сам купио?! Fejza: Па доста му је то до сутра...Сабит: Е тако ето 
ти. Fejza: Ајде. Сабит: Ајде сад ћемо ми... Fejza: Ајде па да се чујемо остави тамо и 
назад има још једна четворка и после не знам како ће двојке. Колико их има тамо? 
Сабит: Тамо ја не знам. Fejza: Ајде после ће да чујемо се са њим. Сабит: Ајде. Fejza: 
Вратите се одмах назад да их покупите и то је то ајде. Сабит: Важи ајде.“ 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођен  21.10.2017.године у 
13:17:17 часова (транскрипт разговора се налази на страни 454, регистратор 2 списа 
Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 38-64/930-
1340 позвао Раму Кукића  на телефон број 065-666-8655. Разговор гласи: „Рама: Хало? 
Fejza: Е како је брате? Рама: Ево вала враћам се пошао за Сарајево. Fejza: Ова жена 
тамо оће да да овима ручак тамо или не? Рама: Узели смо им купили смо им малопре 
хлеб и нареске и јели су сад и ето? Fejza: Не ови вамо у Сарајеву. Рама: Неће, неће 
Бога ми она рачук, она само доручак спрема. Fejza: Ручак неће рекла не може. Рама: 
Неће не може нема кухињу знаш? Каже нећу да лажем људе. Нек сиђе онај што зна да 
прича онај дебели. Он кад зна причати трабуњати нек оде нек им купи нешто. Fejza: 
Па да то сам хтео да те питам ајде. Рама: Ајде.“ 
 
    Надаље, окривљена Тамара Кукић,  је у својој одбрани приликом саслушања у 
истрази у ТОК, признала да јој је окривљени Фејза Ђевдет, трећи пут послао новац 
преко Western Union, да је она у Сарајеву у експозитури Western Union подигла износ 
од 36.000,00 динара, од ког износа је 5.000,00 динара задржала за себе а остатак пара је 
предала супругу Рами Кукић, те да јој је познато да је овај новац био намењен за 
потребе кријумчарења људи-миграната, шиптара који су кренули у правцу Сарајева; да 
је њен задатак био само да подигне новац и предага супругу, али да није упозната са 
детаљима за шта су конкретно паре трошене. Суд је ценио и прихватио одбрану 
окривљене Тамаре Кукић, као искрену, логичну и сагласну другим изведеним 
доказима, пре свега сагласну одбрани њеног супруга окривљеног Раме Кукића, који је 
потврдио наводе Тамаре Кукић у овом делу, али сагласна и са другим изведеним 
доказима, као што су између осталог и пресретнута телефонска комуникација те је: 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен  дана 
23.10.2017.године у 10:41:02 часова (транскрипт разговора се налази на странама 473-
474 регистратор 2 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона 
који користи број 064-900-6043 позвао Раму Кукића  на мобилни телефон број 065-666-
8655. а између осталог у овом разговору Fejza Gjevdet тражи од Раме Кукића да му 
пошаље на вибер податке за жену како би послао новац на њено име, што је и раније 
чинио: „......... Fejza Gjevdet „Ајде купи рану и шаљи ми име и презиме оно копију на 
вибер. Рама Кукић: Послао сам ти на вибер женине податке. Јер то мора на 
Western union. Fejza Gjevdet: Е супер. Рама Кукић: То мара на Western union јели? 
Fejza Gjevdet: Да, да то ништа му не треба, ја му шаљем онај број и то је. Рама 
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Кукић: Е одлично ето послао сам ти на вибер. Хајде. Fejza Gjevdet: Хајде па се 
чујемо. Ајде.......“ 
 

Пошто је новац на наведени начин послат на име Тамаре Кукић, Фејза Ђевдет о 
томе обавештава Раму Кукића и подсећа га да жена оде и подигне паре а што 
произилази из следећег телефонског разговора:  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен  дана 
23.10.2017.године у 15:02:51 час (транскрипт разговора се налази на страни 480 
регистратор 2 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
телефона број 064-900-6043 позвао Раму Кукић на мобилни телефон број 065/666-8655. 
Разговор гласи: „Рама: Хало? Fejza: Ало? Рама: Е брате? Fejza: Ево нек иде жена 
нек подигне 300 еура тамо. Рама: Аха. Важи брате ево ми...ја сам узео... Fejza:А?? 
Рама: Узео ауто и крећем. Ево ми крећемо, узео сам ауто и крећемо за десет минута 
ако Бог да. Fejza: Добро жена нек узме тих 300 еура и ови има тројица што су били у 
Мостар, разумеш ли?? Рама: Аха. Fejza: Даш њима по 30 еура и то је, и чист рачун и 
даље. Рама: Аха. Fejza: А ја ове остале ти шаљем. Или долази ноћас тамо или преко 
ових. Ајде. Рама: Њима да дам по 30 еура јели?? Fejza: Њима тројицама, само њима 
тројицама. Ај?? Рама: Важи. Fejza: Пошто немају уопште оно такси и то по 30 еура. 
Жена нек подигне 300 а вечерас ти шаљем хиљадарку. Ајде?? Рама: Важи брате 
хајде. Fejza: Ајде.“ 

 
4. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Рамом Кукић,  Миланом 
Трифуновићем, Зораном Алимпићем, Сабитом Гурдаш, Едином Беговић, који су 
правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о признању 

кривичног дела и нн. лицем 
 
          Да је окривљени Фејза Ђевдет као организатор организоване криминалне групе, 
организовао и координирао извршење кривичноправне радње ближе описане под 
тачком 4 у одељку II изреке пресуде, суд је утврдио из одбране саокривљених Саше 
Егановића, Раме Кукића, Милана Трифуновића, Зорана Алимпића, Сабита Гурдаша, 
Едина Беговића, који су закључили споразуме о признању кривичног дела, а у које 
исказе-одбране, као и правноснажне пресуде донете на основу признања кривичног 
дела је суд извршио увид у доказном поступку на главном претресу, те увидом у писну 
документацију изведену у доказном поступку и исказе испитаних сведока, које је суд 
ценио појединачно и у међусобној повезаности. Из изведених доказа, те чињеница које 
је суд утврдио њиховим извођењем, суд је утврдио да се ова кривичноправна радња 
одиграла у време, на месту и на начин како је то описано у диспозитиву ове пресуде. 
Сазнања, до којих је суд из наведених доказа дошао, а о чему је напред било више 
речи, поткрепљено је и обимном пресретнутом телефонском комуникацијом која се 
одвијала међу окривљенима, а која је на предлог ТОК изведена у доказном поступку на 
главном претресу и то:   
 

 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017. године у 09:51:47 часова (транскрипт разговора се налази на страни 561 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је са мобилног телефона број 063/760-
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03-24 који користи Раде Матовић упућен позив на мобилни телефон број 064/900-60-43 
који користи Fejza Gjevdet. Садржина разговора гласи: „Fejza: Добар дан? Раде: Ало? 
Fejza: Добар дан, чујемо се. Раде: Па, де си ти, што се не јављаш?? Fejza: Па, на пут, 
ето сад сам кренуо, мислио да те окренем и ето вечерас идем?? Раде: ОК; кад долазиш? 
Fejza: Па, сада ћу ја да кренем из Приштине и тако?? Раде: Аха. Fejza: Да купујем то, 
пошто имам још двојица са собом и?? Раде: ОК, ОК. Јел значи овима дајем ручак и 
данас?? Fejza: Да, да, обавезно?? Раде: Значи, видимо се вечерас сигурно, јел тако?? 
Fejza: Да, да. Раде: Важи, ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора произилази да окривљени 
Фејза Ђевдет разговара са Радетом Матовићем, власником угоститељског објекта Ројал 
у којем су очигледно смештени мигранти. раде се интересује да ли мигрантима који се 
код њега у објекту налазе треба да да ручак тог дана, на шта му окривљени Фејза 
Ђевдет потврдно одговара и најављује свој долазак са још два мигранта.  
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017. године у 14:48:24 часа (транскрипт разговора се налази на странама 562-
563 регистратора 3  списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је са броја телефона 061/228-88-
80 који користи Fejza Gjevdet позван број телефона 061/225-09-10 који користи Саша 
Егановић. Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Fejza Gjevdet: А, 
тамо има девет, ти покупи осам, а један што иде за Француску, да ли иде, ја ћу 
рећи овоме и ја морам да идем за Рачо, тамо на брзину, тамо морам да исплатим, дошо 
човек на пут и чека и после се овија да станем да ти дам паре. Саша Егановић: Ма, 
добро, добро. Fejza Gjevdet: Пошто. Саша Егановић: Није доступан, послао сам ти 
поруку, овај није ту сад. Сад ме то јебе, Миша није ту, звао сам га на телефон, није ту, 
тек за сат и по ће да буде, каже кући, није имао туру, отишао. Fejza Gjevdet: Па, добро, 
ти то реши, ти то знаш најбоље. Саша Егановић: Добро. Fejza Gjevdet: Ако оћеш, 
може туде назовеш такси из Београда по педесет евра и они довлаче делове брате. 
Саша Егановић: Па, хајде зови ти људе, зови ти људе нека седну, ја ћу да платим овде 
шта је проблем? И чекам их у Шабац. Fejza Gjevdet: А сад ћу да видим баш добро. 
Саша Егановић: Ајде, ајде. Fejza Gjevdet: Исто то, тако. Саша Егановић:  Даш, даш, 
даш људима телефон, даш људима телефон мој, ја их чекам у Шабац, платим сто евра 
такси, доведем их код себе кући и довиђења. Fejza Gjevdet: Да. А сад ће да видимо то 
и то да решимо, после ти излазиш и чекаш на ауто-пут, ја се одвојим, морам да идем за 
Бијељина, а ти чекај задњи (неразумљиво). Саша Егановић: Ма, договорићемо се, ја и 
ти где ћемо се наћи. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде. Саша Егановић: А до колко сати треба 
да стигнеш? Fejza Gjevdet: Ајде зовем овога и да се видим, ајде. Саша Егановић: 
Ајде, нађи ти такси и пошаљи. Fejza Gjevdet: Ајде.“. 
 
     Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017.године у 15:03:24 часова (транскрипт разговора налази се на странама 101-
102, регистратор 1 списа) суд је утврдио да се разговор води између Саше Егановића и 
Fejzа Gjevdetа. Разговор је текао на следећи начин: „Саша Егановић: Шта си радио? 
Шта си решио? Gjevdet Fejzа: Нема овај је недоступан, овај таксиста. Имаш ту у 
Шабцу шаљи два такси и то је то. Саша Егановић: Знам рођаче, неће Миша, ја сам 
звао Мишу има он колеге које хоће које он може колеге послати свих осам да покупи 
неће нико јеси читао поруку што сам ти послао? Gjevdet Fejzа: Не. Саша Егановић: Е 
неће нико више да вози Албанце испод 20 еура из Београда неће. Са 50 еура то је 
питање ја могу, са друже мени ја не знам ја немам од тога нити. Gjevdet Fejzа: Ајде 
по 15 еура нек их вози и ајде, да сам знао ја јутрос би рекао добро. Саша Егановић: 
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Добро ајде нека неке да замолим ајде ајде. Gjevdet Fejzа: Неке види по 15 еура и то је 
то. Нек иду. Саша Егановић: Ај сад ћу да зовем Мишу рећи ћу му ајде за 15 ајде. 
Gjevdet Fejzа: Немој мене мешати никад више са њега. Саша Егановић: Немаш ти 
ништа са њим боле тебе курац. Gjevdet Fejzа: Не желим више уопште да га видим. 
Саша Егановић: Ајде. Gjevdet Fejzа: Уопште не желим да га видим. Саша 
Егановић: Ало ја радим са њим то је мој човек, не радиш ти са њим. Gjevdet Fejzа: Е 
ја не желим њега уопште видети а ти ради са њега шта хоћеш? Саша Егановић: Ма то 
је моја ствар. Немаш ништа ја плаћам не плаћаш ти. Gjevdet Fejzа: Е. Саша Егановић: 
За колико стижеш ти отприлике? Gjevdet Fejzа: Па ја имам сад четворо у ауту, сад сам 
прешао Рашку доле и горе и ја сам у шест у Београду. Саша Егановић: Добро. 
Gjevdet Fejzа: Разумеш. Саша Егановић: Е зато рођо да не буде после ово оно а 
финансијски сам у курцу а без пара немам ја да финансирам. Gjevdet Fejzа: Паре паре 
паре су код мене у ђеп све. Саша Егановић: Добро. Gjevdet Fejzа: Пошто морам и за 
оне стране да платим, ја напуним гас. Саша Егановић: Добро ништа ајде. Gjevdet 
Fejzа: (неразумљиво у глас говоре) Саша Егановић: Ајде бежи зваћу те да завршим 
ово ајде. Gjevdet Fejzа: Ајде.“  
 
         Из садржине два напред цитирана пресретнута телефонског разговора 
произилази да окривљени Фејза Ђевдет налаже Саши Егановићу да организује људе 
који ће превести мигрантеод Београда до Шапца. Саша Егановић, прво указује на 
недоступност  Милана Трифуновића, таксисте (Миша) а онда саопштава Фејзи Ђевдету 
да влада таква атмосфера да Албанце нико више неће да вози испод 20 еура по човеку 
из Београда.  Окривљени Фејза Ђевдет инсистира на томе да Саша Егановић пронађе 
возаче и спреман је да плати по 15 еура по човеку само да се организује превоз 
миграната. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017. године у 15:11:36 часова (транскрипт разговора се налази на страни 566 у 
регистратору 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/225-09-10 позвао Fejza Gjevdetа на телефон број 061/22-88-880. Садржина 
разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А, рођо? Саша Егановић: Отишли су два аута. Fejza 
Gjevdet: Е, добро, ајде. Саша Егановић: Ти назови тамо и кажи, ако нико српски не 
зна, ја сам рекао осам-моро један стиже за Француску остаје. Fejza Gjevdet: Не, ја ћу 
газду звати и то је то. Саша Егановић: Ајде, ајде. Fejza Gjevdet: Ајде.“. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017. године у 15:14:24 часа (транскрипт разговора се налази на странама 567-
568 у регистратору 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја 
телефона 064/900-60-43 позвао број 63/7600-324 који користи Раде Матовић. Садржина 
разговора гласи: „Раде: Да. Fejza: За сат време ће да се издвоји из Шапца два ауто?? 
Оних осам нек иду овај нек буду у собу тамо?? Раде: Fejza, друже? Не знам шта да 
урадим, не смем да их пустим да оду, јеби га, бојим се да ћу наплатити паре?? Ја ти 
кажем најискреније. Fejza: Закључај овога у собу, мајка му стара, јел најкасније у 
шест, пола седам ћу бити код тебе. Закључај га, немој га пуштит?? Стави једног човека 
код тебе. Раде: Шта ћу ја са њим, јеби га, он има, он ће да има пара, да плати за њега. И 
каже, шта сам ја крив за ове друге, јеби та?? Fejza: Ја ти кажем, кунем ти се у децу, 
најкасније у пола седам стижем код тебе, а можда и пре?? Али ја рачунам најдуже 
време пола седам, ја сам код тебе. Раде: Аха. Fejza: Најкасније?? Ево сад сам, знак 
Краљево. Кажи?? Раде: Јел долазиш са неким, колко људи долази, шта?? Fejza: Двоје 
ауто, долази још три? А сутра ујутру? Раде: Три човека. Fejza: Три? А сутра 
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ујутру имаш још шест?? Раде: Да, ево ти овај момак што треба да остане, кажи 
њему да остаје? Он пита зашто он остаје. Fejza: Дај, дај ми њега. На телефон се 
јавља НМ који прича са Fejzоm на страном језику, а након тога се на телефон опет 
јавља Раде који наставља разговор са Fejzom. Раде: Еј? Fejza: Ево, ја имам тридесет, 
имам четрдесет километара до Краљева и чим уђем на ауто-пут, ја?? Раде: Добро. Кад 
долази ови, Fejza?? Fejza: За сат време ће да стижу. Значи још за три једна соба, а за 
сутра још шест стижу?? Раде: Не, не, кад долази такси за ове? Fejza: За сат. Раде: За 
сат, јел?? Fejza: Да. Раде: Добро. Fejza:  Двоја аута долазе. Раде: Добро, Fejza. Fejza: 
Оних осам нек се спреме, нека иду. Раде. Ајде, чекам те, важи, ћао.“. 
 
        Из садржине претходно цитираног телефонског разговор произилази да 
окривљени Фејза Ђевдет говори Радету Матовићу, власнику угоститељског објекта 
„Ројал“ о томе какви су му планови везано за мигранте,тј. најављује Матовићу долазак 
нових миграната, што је од значаја за њихов смештај у објекту. Матовић изражава 
бојазан да му неће бити плаћено за пружене услуге смештаја неких од мигрната, што је 
у потпуности у складу са исказом овог сведока који је био изричит да је увек 
инсистирао да му се плати на време тј. није дозвољавао накнадно плаћање.  
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017. године у 16:56:53 часа (транскрипт разговора се налази на страни 571 у 
регистратору 3 списа КТИ 1/18); суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 
061/225-09-10 позвао број телефона 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођко. Fejza Gjevdet: Ево, рођко, 
имам још педесет километара до Београда. Саша Егановић: Педесет километара, ОК, 
важи, рођо. Fejza Gjevdet: Ајде, а. Саша Егановић: Знаш где ћемо се наћи, у Сремску 
Митровицу, на ауто-пут. Fejza Gjevdet: Па, да, где има оно „Мол пумпа“. Саша 
Егановић: Браво, тако је, ћао. Fejza Gjevdet: Види, чујеш, чујеш. Саша Егановић: 
Чујем. Fejza Gjevdet: Дај једном момку од њих ту, дај двеста евра. Саша Егановић: 
Добро. Fejza Gjevdet: Дај двеста евра, пошто су потрошили да остане, немају паре код 
себе за отел, има један момак што прича енглески,  њему дај двеста евра. Саша 
Егановић: А где, ја немам да му дам, сад доле већ кад дође овде да му дам. Fejza 
Gjevdet: Кад дође ту, пре него што иде преко. Саша Егановић: А, ОК, ОК. Fejza 
Gjevdet: Ајде, ајде, двеста евра дај, ајде. Саша Егановић: Ајде.“. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10.2017. године у 17:09:35 часова (транскрипт разговора се налази на страни 572 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 065/58-47-879 који користи Сабит Гурдаш. 
Садржина разтовора гласи: „Сабит: Ало? Fejza: Дај ми вамо на телефон, јел ту мистер? 
Сабит: Ево га вамо, ево ти га. Fejza: Дај ми га. Нѕ телефон се јавља Рамо Кукић који 
наставља разговор са Fejzom. Рамо: Ало? Fejza: А шта ми радиш? Рамо: Ево вала узо 
да ручам, а и ти брате? Fejza: Е, пријатно, е, вала, добро. Рамо: Аха. Fejza: Па, ти не 
знам дал ћеш стићи да будеш око десет -  једанаест назад?? Рамо: Кад, вечерас? Fejza: 
Вечерас. Рамо: Па, јебем му мајку, сачекај да видим, шест, пет, нема шансе? Ми ћемо 
тамо бити око пет, око седам, око осам? Девет, тешко, можда око дванаест?? Fejza: 
Али, позови тамо?? Позови тамо, пошто иде тамо, још осам их иде вечерас тамо на 
спавање. Оћеш да их чекаш?? Рамо: Никакав проблем није, само ти њима кажеш кад 
дођу, да кажу моје име онде, кад дођу и то је то?? Fejza: Зови, реци ти?? Рамо: 
Никакав проблем. Fejza: Реци ти њој и то је то? Рамо: Важи, нек само они дођу, по 
десет евра дају њој. Fejza: Да, зна она?? Рамо: Зна она, она је упућена у све, ништа. 
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Fejza: Зна онај (неразумљиво) тамо? Рамо: Зна. Fejza: Јер био то близу? Рамо: Е, али 
брате, он је прошли пут кад је дошао, реко да неће више тамо да иде, онај, она двојица 
момака? Fejza: Зашто? Рамо: Не знам, ваљда што је у граду или шта већ? Углавном 
каже, само хоће где су оно пре ишли, знаш горе?? Fejza: Где то пре, не?? Рамо: Јеби 
га, они кажу шта неће, неће курац, брате, богати, има да иде?? Ако ће да ради, нек ради 
како треба. Fejza: Мора пда ту нема, ту, шта има да пева. Рамо: Неће у чаршију?? 
Fejza: Ниси ми реко то, а? Рамо: На ћевапе? Па ја сам мислио да је он теби рекао?? 
Fejza: Није. Рамо: Ја ћу звати, видиш, они су будале. Можда му мало била фрка у том 
моменту, знаш, пошто се није снашо. Fejza: Аха. Рамо: Лакше му је, брате, тамо 
транзитом иде и нигде не може промашити, не улази доле у град. Значи иде транзитом 
и то му је то. Не спушта се доле у град ниакко. Fejza: Важи онда, јел ти жена доле или 
ту? Рамо: Одма му је на пут, транзит прође. А? Fejza: Жена, где је?? Рамо: Тамо је, 
она је унутра. Fejza: Тамо у граду?? Рамо: А, јесте, јесте. Fejza: Ајде, нек она излази у 
то време тамо и то је то. Рамо: Е, важи, ајде, ти само мени реци када ће бити тачно, ја 
ћу јој рећи да оде горе. Fejza: Да дам број њој и нек седне у такси и нек иде само тамо 
и нек их смести и то је то, најбоље то. Рамо: Важи, брате, ајде, па се чујемо после. 
Fejza: Ајде, чујемо се.“. 
 
   Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
22.10,2017. године у 17:37:10 часова (транскрипт разговора се налази на страни 573-
574 регистратора 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је са броја телефона 061/22-50-
910 који користи Саша Егановић позван Fejza Gjevdet који користи број телефона 
061/22-88-880. Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А, рођо. Саша Егановић: 
Еси ушао у БГ? Fejza Gjevdet: Ево, сад се прикључим за два, три минута на ауто-пут. 
Саша Егановић: Аха, добро, ајде, са сам кренуо на „Мол пумпу“. Fejza Gjevdet: Аха, 
а јеси дао овом малом двеста евра? Саша Егановић: Оставио сам паре, покупиће 
ћелави мајмун. Fejza Gjevdet: Али, да да овоме. Саша Егановић: Ма, знам, бре, ајм, 
бре, о чему причаш? Fejza Gjevdet: Е, то један мали има што прича енглески, њему да 
да. Саша Егановић: Није спорно, то је мој проблем. Fejza Gjevdet: Е, само кажи. 
Саша Егановић: Важи, за колико ти отприлике мислиш да си тамо? Fejza Gjevdet: Па, 
вала мислим, доле-горе, мислим највише пола сата. Саша Егановић: Па и ја мислим 
тако, на „Мол пумпу“ си за пола сата. Таман и ја стижем. Fejza Gjevdet: А, ајде. Саша 
Егановић: Значи, Сремска Митровица, „Мол пумпа“. Fejza Gjevdet: „Мол пумпа“? 
Има две пумпе, на ова прва, не ова прва, него она што излазиш из ауто-пута за Шабац. 
Саша Егановић: Рођо, кад прођеш. Fejza Gjevdet: „Мол пумпа“. Саша Егановић: 
Прођеш Руму нормално. Fejza Gjevdet: Да. Саша Егановић: Ту нисам прођеш Руму. 
Fejza Gjevdet: Да. Саша Егановић: Кад прођеш Руму, има искључење Сремска 
Митровица, ти се не искључујеш ни ту, него прва пумпа кад прођеш искључење 
Сремска Митровица. Fejza Gjevdet: Важи, ту има пумпа прва, друга, у другу „Мол 
пумпу“. Саша Егановић: Добро, није проблем. Fejza Gjevdet: Ајде. Саша Егановић: 
Ти кад будеш код Руме, опет зваћу ја тебе. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде, чућемо се ми 
опет, ајде. Саша Егановић: Ајде, ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана  
22.10.2017. године у 18:11:47 часова (транскрипт разговора се налази на странама 578-
579 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја 
телефона 061/22-50-910 позвао број 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Fejza Gjevdet: Е, рођо. Саша 
Егановић: Па, де си ти, ја сам ти мораш да идеш, да би ишао на Рачу, ти мораш да 
идеш на Кузмин, јел знаш. Fejza Gjevdet: А, да ја идем на Бијељину доле, ако може 
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нешто ти да решиш, онда нећу ићи, ако хтједну тај будала ићи. Саша Егановић: Јел 
чујеш шта ти причам ја, ја сам на ауто-путу, ево мене на бензинску пумпу „ОМВ“. 
Fejza Gjevdet: Добро је, стижем там шта мислиш, ти да шаљеш ову будалу. Саша 
Егановић: Коју будалу, Мишу? Fejza Gjevdet: Мићу, да. Саша Егановић: Где да га 
шаљем, у Сарајево? Fejza Gjevdet: Не, за Бијаћ. Саша Егановић: Може, није проблем. 
Fejza Gjevdet: Ајде, кад дођем се лепо договоримо. Саша Егановић: А значи, сада 
види, ја те чекам на пут оно, на ауто-пут, оно, прођеш Митровицу и пише ти на ауто-
пут, пише ти за Загреб кад идеш. Fejza Gjevdet: Да, да, да. Саша Егановић: „ОМВ“. 
Fejza Gjevdet: „ОМВ“, да, да, ја ћу, јеси са „Голфом“ ту? Саша Егановић: Са 
„Голфом“, да. Fejza Gjevdet: Ја ћу да уђем на паркилац, има „Голф“ станем, нема, идем 
у другу. Саша Егановић: Е, ја те чекам у „ОМВ“ пумпа, а де си ти? Fejza Gjevdet: 
Ајде може, ја сам сад у колон, овде, оно да заобилазиш Београд. Саша Егановић: У 
јеботе, па ти имаш да путујеш. Fejza Gjevdet: Нема шта, има још петнаест минута. 
Саша Егановић: Ајде. Fejza Gjevdet: Ајде.“. 
 
   Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана  
22.10.2017. године у 19:17:18 часова (транскрипт разговора се налази на страни 583 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао број телефона 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разтовора гласи: „Fejza Gjevdet: А, рођо. Саша Егановић: Мора да ти пише 
сад табла – пумпа, лупам, два, три километра „ОМВ“. Fejza Gjevdet: Сад светли тамо, 
вероватно је тамо пумпа. Куд си дошо ти вамо, реко си прву пумпу. Саша Егановић: 
Мени је прва пумпа на Митровицу, ова пумпа сад где јесам. Fejza Gjevdet: А ја сам 
мислио овамо где сам стао мало пре. Саша Егановић:. Е. Fejza Gjevdet: Километар и 
по има ова пумпа. Саша Егановић: „ОМВ“. Fejza Gjevdet: Да, два и по. Саша 
Егановић: Два и по, е то је та, позади. Fejza Gjevdet: То је овде, ти си дошо у граници 
скоро. Саша Егановић: Немам где, рођо, немам где, нисам имао где да изађем, морао 
сам. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде,  добро, није проблем, ајде, битно је да сам те нашао.“. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана  
22.10.2017. године у 21:10:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 587 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао број телефона 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: Сад ми он каже. Саша Егановић: Е, отишао 
је Миша да знаш, тамо доле и кад буде стигао, буди на везу да ти потврди човек. Fejza 
Gjevdet: Важи, важи. Не он зове тај број, он ће да ме зове одма чим стигне тамо... 
Саша Егановић: Е тако, тако је. Fejza Gjevdet: Ајд, ајд. Саша Егановић: Ајд. Fejza 
Gjevdet: Ајд се чуј са Рамом, са овим, позови Раму и питај ко ће их чека тамо, ај. Саша 
Егановић: Па, зваћу Раму, нисам ве... , чекам кад ће да буде, шта ће да буде,  то је мој 
проблем. Ти спавај, ти спавај. Fejza Gjevdet: Ај, ај. Саша Егановић: Спавај ти и за то  
ти немаш бригу. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде. Саша Егановић: То је моја брига. Fejza 
Gjevdet: Ајде, ало.“. 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017. године у 09:56:20 часова (транскрипт разговора се налази на странама 588-
589 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 061/22-50-910 који користи Саша Егановић. 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо? Fejza Gjevdet: А, шта има? 
Саша Егановић: Нема ништа, рођо. Има зиме, у пет сати завршавамо ово. Fejza 
Gjevdet: А ђе су ови? Саша Егановић: А, ту су у хотел. Fejza Gjevdet: А? Саша 
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Егановић: У хотел. Fejza Gjevdet: Код ове дебеле. Саша Егановић: Румунке, 
Румунке, аха. Fejza Gjevdet: Ах, нек иде неки, нек купи доручак, брате. Саша 
Егановић: А, јок, ти ћеш да нам кажеш, то је мој проблем, није твој, овај однео оно 
паре, јеси чуо. Fejza Gjevdet: Па, однео, шест ујутру, јебо му пас матер. Саша 
Егановић: Каже, киша је падала, провала облака је била, он је сад, а зна где је сада у 
Бања Луку тек, каже, седам сати је требало до тамо. Fejza Gjevdet: Бежи, будала једна. 
Саша Егановић: Каже, возио је на сат двадесет, тридесет, педесет, каже, киша, каже 
брисачи нису могли да постигну више, каже кишу. Fejza Gjevdet: Аха. Саша 
Егановић: Добро, све је завршено, добио је човек за, ја гарантујем, друже, немаш да 
тим ништа, ти кад даш код мене у руке, то са чим ти имаш посла, са мном. Fejza 
Gjevdet: А он је треба да иде за даље, за Загреб. Сад ти мораш да шаљеш другог 
човека, и другог човека да платим, шта ћеш. Саша Егановић: А кажи ми још једну 
ствар, да ли има шансе, а, да још четири комада спичиш тамо данас? Fejza Gjevdet: 
Па, има, али нема пара до сутра за четири, а сутра добијаш. Саша Егановић: Па, каки 
је то сад проблем између мене и тебе, шта, не верујем ја теби за иљаду триста, 
четристо, триста евра, јес ти мало луд. Fejza Gjevdet: Па, нисам луд, али. Саша 
Егановић: Па, шта, то би било, ти мени можеш, значи, ако, ја сам теби реко, синоћ, 
Fejzo, само остајемо пријатељи, другови, ако, значи не волим оно, разумеш, јеси видео 
синоћ, толко, колко боле мене курац и тебе за педесет, сто евра, али. Fejza Gjevdet: Не 
боли, али ја волим рећ. Саша Егановић: Значи, није спорно. Fejza Gjevdet: Ја волим 
реч. Пошто није нема, ту гурај и то заврши и ових десет, ако бог да, већерас, прелази 
сутра, наплатим и имаш сутра и за ови. Саша Егановић: Добро, добро. Fejza Gjevdet: 
А ја ћу сутра касније их довести тамо. Саша Егановић: Добро. Fejza Gjevdet: И 
остави код себе ту и то је то. Саша Егановић: Може, може, дванаест комада да иду. 
Fejza Gjevdet: Ајде. Саша Егановић: Ајде, вечерас да иду, ајде. Fejza Gjevdet: Ајде. 
Саша Егановић: Ајде.“. 
 
   Из напред наведеног разговора произилази да су мигранти смештени у мотелу 
„Луна“ чији је власник Естера Глигорић која је испитана као сведоке; да се планира 
њихово пребацивање у току дана са територије Републике Србије, на територију БиХ.  
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017. године у 12:47:55 часова (транскрипт разговора се налази на странама 590-
591 регистратор 3  списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона 
број 061/22-50-910 позвао број телефона који користи Fejza Gjevdet 061/22-88-880. 
Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А, рођо? Саша Егановић: Е, рођо, шта 
радиш? Fejza Gjevdet: Ваља ништа, једем ту нешто. Саша Егановић: А, немој 
дотеривати, зато што, нема за ову страну, само два аута има па ћемо сутра 
радити ове, мислио сам још четири да убацим, али не вреди. Fejza Gjevdet: А, де 
ћеш? Саша Егановић: А? Fejza Gjevdet: А свима сам реко и све, а сад долазе други, 
за сутра опет имаш дванаест сутра. Саша Егановић: Па, нема везе, радићемо свих 
дванаест сутра. Fejza Gjevdet: Дванаест и ових четири, биће шеснаест. Саша 
Егановић: Може, може, сутра имам четири аута, два су отишла доле на пут и 
имам само два аута тамо на ону страну. Fejza Gjevdet: Па, па, сад десет људи има, 
у пићку материну. Саша Егановић: Сачекај, сачекај још једно сат да видим да ли могу 
да направим још један ауто, љубим те. Fejza Gjevdet: Набави, реко сам њима само да 
буде спремљено три и идем, доћи ћу ја да их ... Саша Егановић: Јављај, јавља ти све 
твој брат. Fejza Gjevdet: Е, ајде, нека иде се сад не треба да се ломи ту. Саша 
Егановић: Не, не, рођо, није проблем за мене, љуби те брат. Који ти је курац, али не 



112 
 

вреди... Fejza Gjevdet: Али у Сарајеву, тамо сам свугде је завршен сигнал, ајде 
(неразумљиво), завршен сигнал. Саша Егановић: Ајде, ајде.“. 
 

Из наведеног разговора произилази да окривљени Фејза Ђевдет, планира и 
организује илегално пребацивање нових миграната и о томе обавештава Сашу 
Егановића, коме издаје налоге шта треба да чини с тим у вези.  
 
   Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017. године у 12:57:13 часова (транскрипт разговора се налази на страни 593 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 
061/22-50-910 позвао број телефона 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Рођо? Fejza Gjevdet: Кажи? Саша 
Егановић: Ништа, поведи и та четири, па завршио сам. Fejza Gjevdet: А? Саша 
Егановић: Поведи и та четири, завршио сам. Fejza Gjevdet: Нек иде и сутра опет 
ћеш имати ако бог да дванаест. Саша Егановић: Добро, доведи та четири. Fejza 
Gjevdet: Они нек иду и сутра ћеш имати дванаест овог, ајде. Саша Егановић: Важи, 
немој да ми касниш, љуби те твој брат. Fejza Gjevdet: Нећу, ја ћу, ја ћу доћи са њима 
тамо, ајде. Саша Егановић: Да, да, да. Fejza Gjevdet: Ајде. Саша Егановић: Значи, 
крену у три да би био онде око пет, пет и двадесет. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде. Саша 
Егановић: Важи ајде. Fejza Gjevdet: Ајде.“. 
 

Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 23.10.2017.године 
у 16:09:57 (транскрипт разговора налази се на страни 110, регистратор 1 списа) суд је 
утврдио да је разговор вођен између Саше Егановића и Fejzа Gjevdetа. Садржина 
разговора гласи: „Fejzа Gjevdet: Е рођо? Саша Егановић: Ево однешено бато. 
Gjevdet Fejzа: А? Саша Егановић: Однешен ручак, како да гладују далеко било ја то 
никада никоме не би дозволио. Gjevdet Fejzа: Па ја и несмем него ти си спавао и зато 
ја сам у (неразумљиво у глас говоре). Саша Егановић: Спавао ево сад устао. Gjevdet 
Fejzа: Да сам знао ја бих наручио реко њима излазите узмите по бурек или нешто. 
Саша Егановић: Ево однешено у пет сад сам јутрос устао возио ћала на контроле на 
снимања на анализе на крв значи ћале ми добио шећер полудео сам. Gjevdet Fejzа: 
Аха. Саша Егановић: Тако за колико си ти код мене? Gjevdet Fejzа: Ево брзо брзо 
сам ја код тебе. Саша Егановић: Ајде рођо. Gjevdet Fejzа: Добро, ајде.“ 
 
    Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017.године у 17:49:23 (транскрипт разговора налази се на страни 111, 
регистратор 1 списа) суд је утврдио да је исти вођен између Fejzа Gjevdetа и Саше 
Егановића.  Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Ало. Gjevdet Fejzа: Кажи 
рођо? Саша Егановић: Сетио сам се ја знам да сам не битно само да знаш да ниси у 
минусу да нисам у минусу сетио сам се. Gjevdet Fejzа: И? Не игра улога не. Саша 
Егановић: Не знаш ти матори бре. Gjevdet Fejzа: Не знам бре живота ми. Не иград 
улога за то. Саша Егановић: (неразумљиво) ти знаш да се ми знамо и дуже време и 
боли ме нешто за друге, два пута по 120, 240, 50 еура то је 290 кажи 300, 200 дечку 500 
оно вече кад су ишли рођаче 100, 600 и ево ти кад дођеш видећеш сутра. Gjevdet Fejzа: 
Ајде није проблем и 600 није и 2000 и 700 опет не излази тако 3.300. Саша Егановић: 
3 и 450 никада 440. Gjevdet Fejzа: 2.330 излази попушите ми и битно је да иде напред. 
Саша Егановић: Ћао матори. Gjevdet Fejzа: Ајде, ајде битно да иде напред ћао ћао. 
Саша Егановић: Ћао.“ 
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Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017. године у 20:02:16 часова (транскрипт разговора се налази на странанама 
615-616 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је са мобилног телефона број 
387/63-918-027 који користи Сеад Касуповић позван број телефона 064/900-6043 који 
користи Fejza Gjevdet. Садржина разговора гласи: „Fejza: Хало? Сеад: Е, здраво 
друже? Fejza: Хало? Сеад: Здраво, друже, овде Руждија?? Fejza: Кажи? Сеад: Онај ти 
вечерас брате треба да преузмеш ове, јел?? Fejza: Молим? Сеад: Јел ви требате вечерас 
преузети ове?? Fejza: А, треба?? Сеад: Моји шофери долазе, моји шофери долазе, 
брате?? Три аута долазе?? Fejza: Да. Сеад. Горе код „Цара“ хотела, ону кућу?? Fejza: 
Па, не може тамо, брате мили, не може се тамо?? Сеад:  Брате, ми не можемо тамо, 
нама је ризично тамо?? Fejza: Не може се тамо, пошто је тамо пукла?? Где ћеш код 
„Цара“ више?? Да није пукла ја сам имао тамо, онај проклети мали је јебао ситуацију 
тамо?? Сеад: Ал, шта ћу ја, брате, моји шофери неће, траже додатно да се плате. Јер 
ризик не смију значи људи тамо да иду. Јел је близу полиција, близу је све. Fejza: Суд 
је тамо, па тамо је најсигурније. Тамо је само суд, није полиција?? Сеад: Брате,  моји 
људи неће да возе, моји људи су... Договор је тамо да се иде, код онога?? Fejza: Па, не 
може се тамо кад је тамо пукло?? Сеад: И шта сад тамо је пукло? То није мој проблем,  
брате?? Ја, мој проблем је да доведем до Сарајева. Fejza: Јесте, може до Сарајева, брате 
мили, па ти, јел разумеш, то је све сада под камерама тамо?? Сеад: Добро, то је под, 
ето у реду, не може тамо? И шта сад ти кажеш?? Fejza: Не може се тамо, брате мили, 
мора се тамо где сте били тамо задња два пута?? Сеад: Брате, брате, тамо не може. Ми 
не можемо тамо?Ј? Fejza: Па, у кај, кај ван града да се отпаркирају два ауто и на два 
ауто, два по два, за десет минута, за двадесет минута, завршавају?? Сеад:  Брате, то 
су трошкови за моје људе, мене људи неће да толико ризикују. Не дам ја да ризикују 
толико, да нон-стоп иду горе на три, четири туре?? Немам, разумијеш, брате, ви 
гледате само своју страну?? Гледајте и моје људе. Fejza: Па, гледам ја и твоје људе 
и све?? Сеад: Ал, како гледате, брате, сваки пут неки проблем. Прошли пут су 
једва нашли, прво су дошли горе, нико није ни рекао  где је?? Прво су дошли горе, па 
су морали да траже тај хотел?? Други пут сам ја био сам, дошо да видим где је и 
значи горе они не могу да возе?? Значи, ако оћете негде да сачекате, па да?? Fejza: 
Па, може да узме, али треба да, чекај, зови за десет минута, да видим кад се враћају?? 
Кад може они да стигну, они су на пут, на више?? Зови за пет, шест минута да се чујем 
ја, да видим кад он може да се врати?? Ај?? Сеад: Нешто сконтај, ај?? Fejza: Ај?.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017. године у 20:21:17 часова (транскрипт разговора се налази на странама 617-
618 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
064/900-6043 позвао телефон број 387/63-918-027 који користи Сеад Касуповић. 
Садржина разговора гласи: „Сеад: Ало? Fejza: Ало, имаш ти идеју негде друго да их 
сместиш?? Сеад: Имам ја свој хотел ако хоће? Fejza: Може ту код тебе?? Сеад: Ма, 
може, није никакав проблем? Fejza: Ајде, онда нека их ту код тебе, шта се гурамо лево 
и десно?? Сеад: Није, брате, ја ти могу да их сместим педесет ако има? Сто, мени није 
никакав прлблем. Fejza: Молим?? Сеад: Имам своје хотеле. Fejza: А? Сеад; Мени није 
проблем,  педесет, сто људи да ставим, никакав проблем немам. Fejza: Онда,  брате, 
што не решиш то и мене да помогнеш и себе. Ајде заврши и остави тамо, ајде?? Сеад: 
Добро. Fejza: Ајде. Сеад: Брате, еј друже, само онај ко ће да плати и то?? Fejza: Па, 
ови ће да дају колко је за ноћ?? Сеад: Па, ноћ је негде око двадесет евра?? Fejza: А 
може за петнаест? Сеад: Ту ми??“. 
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            Из разговора које окривљени Фејза Ђевдет води са Сеадом Касуповићем, 
произилази да окривљени Фејза Ђевдет договара, преузимање и смештај миграната са 
Босанске стране. Окривљени Фејза Ђевдет инсистира да илеглни прелаз буде на истом 
месту као и раније али му Касуповић указује на проблеме с тим у вези, и  шифровано 
му објашњава на који начин ће посао бити обављен и где ће бити смештени мигранти.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
23.10.2017. године у 20:41:21 час (транскрипт разговора се налази на страни 619 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао Сашу Егановић на број 061/22-50-910. Садржина разговора гласи: 
„Саша Егановић: Де си, рођо? Fejza Gjevdet: Како је, рођо, ја све како треба. Саша 
Егановић: А шта си мислио, сумњаш у свог рођу? Fejza Gjevdet: Ајде, па се чујемо, 
ајде. Саша Егановић: Ајде, рођо. Fejza Gjevdet: Јесу сели. Саша Егановић: Јесу, 
рођо. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде. Саша Егановић: Ајде.“, 
 

Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 23.10.2017.године 
у 21:33:37, суд је утврдио да је исти вођен између Fejzа Gjevdetа и Саше Егановића 
(транскрипт разговора налази се на страни 112-113, регистратор 1 списа). Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Е рођо. Gjevdet Fejzа: Кажи? Саша Егановић: 
Овај ја сам да неке паре имам код овог дечка што си ти рекао да му дам 200 еура. 
Gjevdet Fejzа: Да. Саша Егановић: Дао сам да да тамо шоферу, није ваљда проблем 
даће. Gjevdet Fejzа: Па јесте му даљи 200 еура. Саша Егановић: Јебем ти будалу дао 
сам за тебе 200. Gjevdet Fejzа: Да ај па добро. Саша Егановић: И дао сам још паре да 
да код шофера кад изађе. Gjevdet Fejzа: Шоферима да да? Добро даће им. Ајд. Саша 
Егановић: Реци ми отприлике ти сутра шта имаш не знаш? Gjevdet Fejzа: Па да знам, 
седам, осам има сигурно сад да видим. Саша Егановић: Ок. Gjevdet Fejzа: Да видим 
шта ће бити како ће радим мјесто тамо. Саша Егановић: Ок. Gjevdet Fejzа: Ајде има 
па прексутра има опет. Биће читава седмица пуно пошто има још 30. Саша Егановић: 
Ајде ајде. Gjevdet Fejzа: Чекали на ред да иду, ајде ајде. Саша Егановић: Ајде, ајде. 
Gjevdet Fejzа: Ај се чујемо, ајде. Саша Егановић: Ајде.“  
 
     Из пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017.године у 01:13:09, (транскрипт разговора се налази на странама 114-116, 
регистратор 1 списа) суд је утврдио да је исти вођен између Fejzа Gjevdetа и Сеада 
Касуповића Садржина разговора гласи: „Сеад: Хало? Fejzа: Ало чујемо се. Сеад: Е 
чујем. Fejzа: Кажи брат? Јел све у реду?? Сеад: Можеш, зовем те да се чујеш са 
Амигом. Значи испао је неки неспоразум он не може да те добије. Треба њега да 
контактираш?? Јел брате моји возачи су требали да буду плаћени вечерас, требали су 
да дођу по људима паре. Значи нема код људи пара значи чујте се? Fejzа: Људи не 
плаћају паре ја сам платио са ове стране. Разумеш ?? Сеад: Са оне стране, ја сам са ове 
стране из Босне. Од Бјељине до Сарајева транспорт кошта за три аута минимално 600 
еура моји шофери. Мени нико те паре није дао?? Назови Амига и договорите се. Fejzа: 
А? Сеад: Назови друже Амига и разговарај са њим. Значи моји су приоритет и моји 
планови. Fejzа: Друже ја сам платио 330 еура по човека до Сарајева?? Разумеш? Сеад: 
300? Одакле?? Од Србије од Шапца?? Fejzа: Од Шапца до тамо и он треба да покрије 
на човека што вози из Бјељине до Сарајева по 100 еура на главом?? Разумеш ме?? 
Сеад: Е чујем. Fejzа: Е ја сам њему платио по 100 еура над главом?? Сеад: Јел ти 
проблем да се чујеш са Амигом? Fejzа: Није ми проблем него нек он мене позове?? 
Сеад: Молим те да се чујеш са Амигом, значи испао је неки неспоразум он не може да 
те добије. Fejzа: Ево ја сам сада у домету пошто сам спавао до сада, само нек он мене 
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окрене. Сеад: Јел брате моји возачи су требали да буду плаћени вечерас. Требали су да 
дођу по људима паре, значи нема код људи паре. Значи чуј се са њим?? Fejzа: Никада 
никада?? Сеад: Неко мора да ми плати возаче. Fejzа: Никада никада код људи мојих 
нису биле паре ја то платим унапред. Сеад: Са оне стране, ја сам са ове стране Босне. 
Значи од Бјељине до Сарајева транспорт кошта за три аута минимум 600 еура моји 
шофери?? Мени нико те паре није дао.  Fejzа: Али ја сам за те?? Сеад: Зови Амига и 
договорите се. Fejzа: Ја сам из Бјељине за тебе платио 1.200 не 600 еура?? Сеад: 
Назови друже Амига и разговарај са њим. Значи моји су шофери и морају се платити. 
Fejzа: Ајде ја покушавам њега добити на вибер. А овај циган што је узео паре сад 
затворио телефон. Сеад: Добро 300 одакле од Србије од Шабца? Fejzа: Од Шапца?? 
Сеад: Ало? Он је ?? Fejzа: Чујем, чујем. Сеад: Е чујем. Fejzа: Чујем ево ја покушавам 
њега да добијем? Сеад: Ајде брате јел ти проблем да се чујеш са Амигом? Fejzа: Па 
није ми проблем уопште брате мили ја сам њему отворио пут за Босну. Сеад: Молим те 
да се чујеш са Амигом значи то је неки неспоразум он не може да те добије? Fejzа: Нек 
ме, нек он мене окрене?? Нек ме он мене окрене?? Сеад: И брате моји возачи су 
требали да буду плаћени вечерас. Требали су да дођу по људима паре. Значи нема код 
људи пара. Значи чуј се са њим неко мора да плати возаче? Fejzа: Дај ми, дај ми са 
онога што сам причао ја можда?? Сеад: Са оне стране, ја сам са ове стране? Fejzа: 
Види, види?? Сеад: Ја сам са ове стране Босне, значи од Бјељине до Сарајева?? Fejzа: 
Чекај, чекај. Можда је неки неспоразум. Слушај? Сеад: Три аута минимално 600 еура 
моји шофери, мени нико те паре није дао?? Fejzа: Чекај само ово дај ми некога од 
мојих можда, да није случајно?? Сеад: Ви се договорите? Fejzа: Дај ми још некога од 
мојих можда случајно да није овај из Шапца дао паре?? Дај ми онога што сам ја причао 
са њега? Сеад: Назови друже Амига и разговарај са њим значи?? Моји се шофери 
морају??“ 
 
       Из пресретнугог телефонског разговора који је вођен дана 24.10.2017. 
године у 10:06:44 часа, (транскрипт разговора се налази на страна 118-119, 
регистратор 1 списа) суд је утврдио да је исти вођен између Раме Кукића и Fejza 
Gjevdetа. Садржина разговора се одвија на следећи начин: Рама: „Ало?“, Fejza: „Једи 
стигао, брат??“, Рама: „Јесам, јесам, доћи ће он горе. Него синоћ није могао по мраку, 
касно му било па ће доћи данас, није проблем“. Fejza: „Ко?“, Рама: „Овај отуд момак 
из Шапца. Доћи ће он горе, до мотела, рекао сам му, немој све одједном да идеш??, да 
не правиш гужву него из два, три пута??“, Fejza: „Па, неће он доћи него овај број што 
сам ти слао, ту где су ови остали овде“. Рама: „Па, чуо сам се ја са тим момком сада, 
онај што си слао тај број и он каже, није проблем, реци ти где си ти, ја ћу доћи. Каже, 
не мораш ти овамо ништа долазити, неће они да офирају то где су, шта су, знаш??. Ја 
реко, ајде види  за једно пола сата“. Fejza: „Они су, они су били ту, пичка им материна, 
како не знају??“. Рама: „Били су, него кажем, оће он да их довезе, сада сам се ја чуо са 
њим пре пет минута“. Fejza: „Аха?“, Рама: „Знаш? Каже, доћи ћу ја горе, није 
проблем, него ноћас нисам могамо касно било, па га било страх да се вози сам по 
граду, знаш??“. Fejza: „Аха, аха“. Рама: „Ајде реко види ми сад једно прво пет, па 
онда четири??. А види, мислиш да је овај момак спреман. Он хоће да стави шест??“. 
Fejza: „Па, којих још шест долази, вечерас их треба чекати у Сарајеву, пошто није 
тамо лепо где их ови остављају и тако“. Рама: „Аха, а реци ти мени, а хоћеш ли ти ево 
сада је ово фино, киша ова пала, да он узме шест и ја? Да ми девет одмах отарасимо??“. 
Fejza: „Па, нема места тамо, нека иде само он и Сабит??“. Рама: „Аха, аха, е важи“. 
Fejza: „На шта да натовариш шест??“. Рама: „Па, на „Мазду“. Fejza: „Па, пет је 
доста“. Рама: „Е, пет?? Нема тамо места кад се стигне; јел??“. Fejzа: „Да, има места, 
али пет је доста“. Рама: „Важи“. Fejza: „Пет је доста“. Рама: „Важи, хајде онда“. 
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Fejza: „Тамо има дванаест, од дванаест нека узме??“. Рама: „Седам има сада и пет ако 
стигне вечерас дванаест??“, Fejza: „Шест узме и седам остају ту, тринаест онда за 
сутра??“, Рама: „Аха, важи. А реци ми, аутобус не долази у обзир  никако, јел??“, 
Fejza: „Не“. Рама: „Аха, рекох, знаш што, зар жена једна, два, ал кад већ не иде, не 
иде??“, Fejza: „А много треба да се распита, да се иде до Жупе или до Доњег Вакуфа, 
ко има да није директно за тамо??“, Рама: „Аха, мало раније да се изађе“. Fejza: „Да се 
раније излази и да се седне после негде у локал и да дођу да их они??“, Рама: „То ћемо 
да видимо за сутра, ако бог да, јер тамо ће велика гужва бити када се стигне“. Fejza: 
„Не, не, само нек иду макси или четири или пет??“, Рама: „Важи. Онда  нека иде Сабит 
испред овога данас момка. А ја ћу онда остати овде да сачекам то кад дођеш, знаш??“, 
Fejza: „Аха“, Рама: „Е тако да без везе, ако нема потребе да правимо велики трошак, 
да иду два аута и да се враћају. Јер по педесет евра веруј горива не може да буде“. 
Fejza: „Тамо има седам, има седам??“, Рама: „Ових седам, седам??“, Fejza: „Аха. Ових 
што их је узео Сабит?? Један овај да узме шест?“, Рама: „Да буде четрнаест тамо, 
јел??“, Fejza: „Па, нек узме пет и ово треба после да се меша“. Рама: „Важи, важи, 
значи само он да иде данас, а ја да ове овде останем да сачекам??“, Fejza: „Да“, Рама: 
„Важи, брате, ајде, чујемо се“. Fejza: „Чујемо се.“ 
 

Из садржине СМС поруке која је реализована дана 24.10.2017. године у 
10:54:00 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 633 регистратор 3 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је Рама Кукић са броја телефона 065/666-8655 послао 
СМС поруку на број телефона 64/900-6043 који користи Fejza Gjevdet. Садржина 
поруке гласи: „Сад ћу ја ићи да то завршим“. 
 

Из садржине СМС поруке која је реализована дана 24.10.2017. године у 
10:55:07 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 634 у регистратору 3 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Рамо Кукић са телефона број 065/666-8655 послао 
СМС поруку на телефон број 64/900-6043 који користи Fejza Gjevdet. Садржина поруке 
гласи: „Шесто Е“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 10:58:19 часова (транскрипт разговора се налази на странама 635-
636 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
64/900-6043  позвао Раму Кукића на број телефона 065/666-8655. Садржина разговора 
гласи: „Рама: Хало? Fejza: Ха, јесу довезли ове?? Рама: Ево, сада ће посло је такси 
одозго, па чекам га овде испред... Fejza: Такси, такси је шпијун, бате, како такси, ко је 
посло, они?? Рама: Па, он, јебо га отац, ал ајде сад, шта да му радим. Видећу ту негде 
испред, нећу одмах док се не склони таксиста, нећу их онај уводити. Fejza: Аха. Рама: 
Знаш, па ћемо. Fejza: Боље је. Рама: Одвешћу их ја мало низ улицу наниже, док он 
оде, знаш, таксиста се склони, па ћу их вратити. Fejza: Аха. Рама: Знаш, да не офира 
место. Fejza: Добро, и онда нек седну, ови пошто је киша. Каже Сабит, сада је повољно 
време. Рама: Одма, одмах, морам брате и ја ићи са њим. Овај момак мој каже, брате, ја 
сам дошо са тобом да радим, ја не верујем ником, оћу са тобом?? Тако да ћемо ја и 
Сабит ићи заједно, знаш?? Fejza: А, може, имате време да се вратите онда?? Рама: 
Имамо, имамо, да пођемо, брате, за пола сата, овде смо вечерас до девет сигурно. Кад 
он долази, око десет, пола једанаест, јел? Fejza: Да, да. Рама: Ма, има сто-посто. И 
ништа, знаш, како ова жена што је овде много сигурна, знаш?? Fejza: Он неће, неће 
ови да возе ту. Твоји (неразумљиво)?? Рама: Аха, аха, па стићи ћемо дванаест, тамо 
четири, отуда осам. У пола девет сигурно смо овде богати у девет?? Fejza: Ајде, ако 
идете да покупите оне седам клинце и онај мали, осам оне горе што су били на ред, 
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ајде. Рама: Сад одма, је ли?? Fejza: Да, колко оће да их покупи?? Рама: А? Како 
кажеш,  брате?? Fejza: Ајде, нек дође ту, па после се чујемо, ајде. Рама: Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10..2017. године у 16:45:17 часова (транскрипт разговора се налази на страни 655 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/228-88-80 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/225-0910. Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо! Fejza Gjevdet: Е, рођо, ајде иди, уплати 
пет главе, да не губимо време. Саша Егановић: Шта да уплатим? Fejza Gjevdet: Пет 
главе. Саша Егановић: Шта пет главе? Fejza Gjevdet: А, еуро. Саша Егановић: 
Петсто еуро. Fejza Gjevdet: Да. Саша Егановић: Ја сам теби рекао, ја са свог имена не 
шаљем. Паре нису проблем. Fejza Gjevdet: Па, нађи некога ту, брате, мили, ајде частим. 
Даћемо пет еура и ајде. Саша Егановић: А кога да нађем, пичку моје матере. Ајде, сад 
ћу да видим. Fejza Gjevdet: Ајде, да не губимо време, да он тамо реши то. Ајде. Даћемо 
пет еура и десет, ајде. Саша Егановић: Дај име и презиме коме шаљем петсто еура.“. 
 
   Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 16:46:29 часова (транскрипт разговора се налази на страни 657 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на број телефона 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Име, презиме? Fejza Gjevdet: Дај му, црвенку му 
дај, ево сад ћу видим како се зове, на вибер, на вибер ти шаљем, ајде. Саша Егановић: 
Ајде.“. 
 
     Из садржине СМС поруке која је остварена дана 24.10.2017. године  у 
17:39:53 часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 662 регистратор 3 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са мобилног телефона број 061/22-50-
910 упутио СМС поруку на број 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. Садржина 
поруке гласи: „73-69-466-189 Мијаловић Дарко, даље“. 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 17:48:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 663 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао број телефона 061/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Ало. Fejza Gjevdet: А, кажи? Саша 
Егановић: Јеси доби ког од. Fejza Gjevdet: Ево сад ћу да видим на који си слао, на 
овај? Саша Егановић: На овај, послао сам ти и име и презиме и код, јел дечко ми 
послао из поште тај. Fejza Gjevdet: Аха. Па како да. Саша Егановић: Ја сам ти послао 
на поруку, нисам на вибер. Само сам написао оне бројеве. Fejza Gjevdet: На коју 
поруку, на овај ћетири осмице или други. Саша Егановић: На овај што причамо. Fejza 
Gjevdet: Ајде, сад ћу да видим, ево, ево, сад ти шаљем минут, сад ти шаљем код. Саша 
Егановић: Ајде. Fejza Gjevdet: Ајде, чекај, шаљем одма овоме. Саша Егановић: 
Ајде.“. 
 
        Из садржине претходно цитираних пресретнутих телефонксих разговора и смс. 
порука произилази да Саша Егановић, поступајући по налозима окривљеног Фејзе 
Ђевдета да пошаље одређени новчани износ поштом, тј. Western Unionom,ради 
плаћања одређених услуга у циљу кријумчарења људи-миграната,  одбија да то учини 
непосредно-са свог имена, већ проналази особу која то чини за њега, а када је уплата 
извршена, поштански код и име особе која је извршила уплату шаље окривљеном 
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Фејзи Ђевдету, што је још један у низу показатеља да је окривљени Фејза Ђевдет у 
потпуности контролисао и финансијски сегмент организоване криминалне групе коју 
је организовао.  

5. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Рамом Кукић,  Миланом 
Трифуновићем, Зораном Алимпићем који су правноснажно осуђени пресудама које су 

донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 
 
       Одбрана окривљеног Фејзе Ђевдета у делу у којем у целости негира извршење 
кривичног дела за које се терети у овом кривичном поступку, нелогична је, у 
супротности са другим доказима изведеним током поступка, те је као таква не 
прихватљива по оцени суда и у односу на кривичноправну радњу, ближе описану у 
одељку  II тачка 5, изреке пресуде. Наиме, из садржине исказа саоптужених Саше 
Егановић, Раме Кукић, Милана Трифуновића, Зорана Алимпића, који су закључили 
споразуме о признању кривичног дела, на основу којих је суд донео правноснажне 
осуђујуће пресуде, у које исказе и пресуде је извршен увид и у овом доказном 
поступку, затим из писане документације у списима предмета, те из садржине 
пресретнуте телефонске комуникације која се одвијала између окривљених, суд је на 
несумњив начин утврдио чињенично стање ближе описано у изреци пресуде у одељку 
II тачка 5. Улога окривљеног Фејзе Ђевдета у вези ове кривичноправне радње, 
потврђена је и из садржине пресретнутих телефонских разговора и то: 
 
            Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 01:13:09 часова (транскрипт разговора се налази на странама 623-
625  регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
телефона број 064/900-6043 позвао Сеада Касуповића на телефон број 387/63-91-80-27. 
Садржина разговора је текла на следећи начин: „Сеад: Хало?  Fejza: Ало, чујемо се. 
Сеад: Е, чујем. Fejza: Кажи, брат! Јел све у реду?? Сеад: Можеш, зовем те да се 
чујеш са Амигом. Значи испао је неки неспоразум, он не може да те добије. Треба 
њега да контактираш?? Јел брате, моји возачи су требали да буду плаћени 
вечерас, требали су да дођу по људима паре. Значи, нема код људи пара, значи чујте 
се! Fejza: Људи не плаћају паре, ја сам платио са ове стране. Разумеш?? Сеад: Са 
оне стране, ја сам са ове стране из Босне. Од Бијељине до Сарајева, транспорт 
кошта за три аута минимално шесто евра, моји шофери. Мени нико те паре није 
дао?? Назови Амига и договорите се. Fejza: А? Сеад: Назови, друже, Амига и 
разговарај са њим, значи моји су приоритети моји планови. Fejza: Друже, ја сам 
платио триста тридесет евра по човека до Сарајева?? Разумеш?? Сеад: Триста? 
Одакле?? Од Србије, од Шапца?? Fejza: Од Шапца до тамо и он треба да покрије 
на човека што вози из Бијељине до Сарајева по сто евра на главом?? Разумеш ме?? 
Сеад: Е, чујем. Fejza: Е, ја сам њему платио по сто евра над главом?? Сеад: Јел ти 
проблем да се чујеш са Амигом? Fejza: Није ми проблем, него нек он мене позове?? 
Сеад: Молим те да се чујеш са Амигом, значи испао је неки неспоразум, он не може да 
те добије. Fejza: Ево ја сам сада у домету, пошто сам спавао до сада, само нека он мене 
окрене. Сеад: Јел брате, моји возачи су требали да буду плаћени вечерас. Требали су да 
дођу по људима паре, значи нема код људи пара. Значи, чуј се са њим?? Fejza: Никада, 
никад? Сеад: Неко мора да ми плати возаче. Fejza: Никада, никада код људи мојих 
нису биле паре, ја то платим унапред. Сеад: Са оне стране, ја сам са ове стране 
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Босне, значи од Бијељине до Сарајева, транспорт кошта за три аута минимално шесто 
евра, моји шофери?? Мени нико те паре није дао. Fejza: Али ја сам за те? Сеад: Зови 
Амига и договорите се. Fejza: Ја сам из Бијељине за тебе платио хиљаду двеста, не 
шесто евра?? Сеад: Назови друже Амига и разговарај са њим. Значи, моји су шофери и 
морају се платити. Fejza: Ајде, ја покушавам њега добити на вибер. А овај циган што је 
узео паре, сад затворио телефон. Сеад: Добро, триста, одакле, од Србије, од Шапца? 
Fejza: Од Шапца?? Сеад: Ало? Он је?? Fejza: Чујем, чујем. Сеад: Е, чујем. Fejza: 
Чујем,ево ја покушавам њега да добијем? Сеад: Ајде, брате, јел ти проблем да се чујеш 
са Амигом? Fejza: Па, није ми проблем уопште, брате мили, ја сам њему отворио 
пут за Босну. Сеад: Молим те да се чујеш са Амигом, значи, то је неки неспоразум, он 
не може да те добије? Fejza: Нек ме, нек мене он окрене?? Нек ме он мене окрене?? 
Сеад: И брате мој, возачи су требали да буду плаћени вечерас. Требали су да дођу по 
људима паре, значи нема код људи пара. Значи, чуј се са њим, неко мора да плати ми  
возача? Fejza: Дај ми, дај ми са онога што сам причао ја можда?? Сеад: Са оне стране, 
ја сам са ове стране? Fejza: Види, види?? Сеад: Ја сам са ове стране Босне, значи од 
Бијељине до Сарајева?? Fejza: Чекај, чекај. Можда је неки неспоразум. Слушај? Сеад: 
Три аута минимално, шесто евра моји шофери, мени нико те паре није дао?? Fejza: 
Чекај само ово, дај ми некога од мојих можда, да није случајно?? Сеад: Ви се 
договорите? Fejza: Дај ми још неког од мојих, можда случајно да није овај из Шапца 
дао паре?? Дај ми онога што сам ја причао са њега? Сеад: Назови друже Амига и 
разговарај са њим значи?? Моје се шофери морају??“. 
 

 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 10:06:44 часа (транскрипт разговора се налази на странама 626-
627 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
телефона број 064/900-6043 позвао Раму Кукића на телефон број 065/66-8655. 
Садржина разговора  гласи: „Рама: Ало? Fejza: Јеси стигао брат?? Рама: Јесам, јесам. 
Доћи ће он горе. Него, синоћ није могао, по мраку, касно му било, па ће доћи данас, 
није проблем. Fejza: Ко? Рама: Овај отуд момак из Шапца. Доћи ће он горе до мотела, 
рекао сам му, немој све одједном да идеш?? Да не правиш гужву, него из два, три 
пута?? Fejza: Па, неће он доћи, него овај број што сам ти слао ту где су ови остали 
овде. Рама: Па, чуо сам се ја са тим момком сада, онај што си слао тај број и он 
каже, није проблем, реци ти где си ти и ја ћу доћи. Каже, не мораш ти овамо 
ништа долазити, неће они да офирају то где су, шта су, знаш?? Ја реко, ајде види 
за једно пола сата. Fejza: Они су, они су били ту, пичка им материна, како не знају?? 
Рама: Били су, него кажем оће он да их довезе, сада сам се ја чуо са њим пре пет 
минута. Fejza:Aха? Рама: Знаш? Каже, доћи ћу ја горе, није проблем, него ноћас нисам 
мого, касно било, па га било страх да се вози сам по граду, знаш?? Fejza: Аха, аха. 
Рама: Ајде, реко, види ми сад једно прво пет, па онда четири?? А види, мислиш да је 
овај момак спреман, он хоће да стави шест?? Fejza: Па, којих још шест долази, 
вечерас их треба чекати у Сарајево, пошто није тамо лепо где их ови остављају и 
тако. Рама: Аха, а реци ти мени, оћеш ли ти, ево сад је ово фино, киша пада, да он 
узме шест и ја? Да ми девет одмах отарасимо?? Fejza: Па, нема места тамо, нека иде 
само он и Саби?? Рама: Аха, аха, е важи. Fejza: На шта да натовариш шест?? Рама: 
Па, на „Мазду“. Fejza: Па, пет је доста. Рама: Е, пет?? Нема тамо места кад се стигне, 
јел?? Fejza: Да има места, али пет је доста. Рама: Важи. Fejza: Пет је доста. Рама: 
Важи, хајде онда. Fejza: Тамо има дванаест, од дванаест нека узме?? Рама: Седам има 
сада и пет ако стигне вечерас, дванаест?? Fejza: Шест узми и седам остаје ту. 
Тринаест онда за сутра?? Рама: Аха, важи. А реци ми, аутобус не долази у обзир 
никако, јел?? Fejza: Не. Рама: Аха, реко, знаш што, зар жена једна, два, ал кад већ не 
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иде, не иде?? Fejza: А много треба да се распита да се иде до Жупе или до Доњег 
Вакуфа. Ко има да није директно за тамо?? Рама: Аха, мало раније да се изађе. Fejza: 
Да се раније излази и да се седне после негде у локал и да дођу да их они?? Рама: То 
ћемо да видимо за сутра, ако бог да, јер тамо ће велика гужва бити кад се стигне. Fejza: 
Не, не, само нека иду, макси или четири или пет?? Рама: Важи. Онда нек иде Сабит 
испред овога, данас момка. А ја ћу онда остати овде да сачекам то кад дођеш знаш?? 
Fejza: Аха. Рама: Е тако. Да без везе ако нема потребе да правимо велики трошак да 
иду два аута и да се враћају. Јер по педесет евра веруј горива не може да буде. Fejza: 
Тамо има седам, има седам?? Рама: Ових седам, седам?? Fejza: Аха. Ови што их је 
узео Сабит?? Један овај да узме шест? Рама: Да буде четрнаест тамо, јел?? Fejza: Па, 
нек узме пет и ово треба после да се меша. Рама: Важи, важи. Значи само он да иде 
данас, а ја да ове овде останем да сачекам? Fejza: Да.  Рама: Важи брате, ајде чујемо 
се. Fejza: Чујемо се“. 
 
          Из садржине СМС поруке која је реализована дана 24.10.2017. године у 
10:54:00 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 633 регистратор 3 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је Рама Кукић са мобилног телефона број 065/666-86-55 
послао СМС поруку Fejzi Gjevdetu на телефон број 64/900-6043, те да СМС порука 
гласи: „Сад ћу ја ићи да то завршим“. 
 
    Из садржине СМС поруке која је остварена дана 24.10.2017. године у 
10:55:07 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 634 регистратор 3 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је Рама Кукић са мобилног телефона број 065/666-86-55 
послао СМС поруку Fejza Gjevdetu на број телефона 64/900-6043, а садржина поруке 
гласи: „Шесто Е“.  
 
      Из садржине напред наведене пресретнуте телефонске комуникације, 
произилази да Сеад Касуповић треба по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета да превезе 
мигранте са три аутомобила, од Бихаћа до Сарајева; да Сеад Касуповић инсистира да 
три возача колико је потребно за превоз миграната морају бити плаћени и тражи за то 
600 еура; да је окривљени Фејза Ђевдет у недоумици да ли је неко од миграната понео 
новац за Касуповића и тражи да разговара са одређеном особом.  
 

 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 10:58:19 часова (транскрипт разговора се налази на странама 635-
636 регистратор 3  списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
телефона број 64/900-6043 позвао Раму Кукића на мобилни телефон број 065/666-8655. 
Садржина разговора гласи: „Рама. Хало? Fejza: Хај, јесу довезли ове?? Рама: Ево сада 
ће, послао је такси одозго па чекам га овде испред... Fejza: Такси, такси је шпијун 
бате, како такси које иосле они?? Рама: Па, он, јебо га отац, ал ајде сад шта да му 
радим. Видећу ту негде испред нећу одмах, док се не склони таксиста, нећу их 
одмах уводити. Fejza: Аха. Рама: Знаш, па ћемо. Fejza: Боље је.  Рама:  Одвешћу их 
ја мало низ улицу, наниже, док он оде, знаш, таксиста се склони  па ћу их 
вратити. Fejza: Аха. Рама: Знаш да не офира место. Fejza: Добро и одма нек седну, 
ови пошто је киша. Каже Сабит, сада је повољно време. Рама: Одма, одма морам 
брате и ја ићи са њим. Овај момак мој каже, брате ја сам дошо са тобом да радим, ја 
не верујем ником, оћу са  тобом?? Тако да ћемо ја и Сабит ће заједно знаш?? Fejza: А, 
може, имате време да се вратите онда?? Рама: Имамо, имамо. Па пођемо, брате, за 
пола сата овде смо вечерас до девет сигурно. Кад он долази, око десет, пола једанаест, 
јел? Fejza: Да, да. Рама: Ма, има сто посто. И ништа, знаш, како ова жена што је  овде 
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много сигурна, знаш?? Fejza: Он неће, неће ови да возе ту. Твоју (неразумљиво)?? 
Рама. Аха, аха,  па стићи ћемо, дванаест, тамо четири, отуд осам. Пола девет сигурно 
смо овде, богати у девет? Fejza: Ајде, ако идете да покупите оне седам клинце и онај 
мали, осам, оне горе што су били на ред, ајде. Рама: Сад одма, је ли?? Fejza: Да, 
колико оће да их покупи?? Рама: А? Како можеш, брате?? Fejza: Ајде, нек дођу ту, па 
после се чујемо, ајде. Рама: Ајде“. 
 

Из садржине наведеног пресретнутог телефонског разговора, произилази да 
окривљени Рамо Кукић, који по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета треба да преузме 
мигранте и смести их у хотел у Сарајеву, објашњава окривљеном Фејзи Ђевдету, како 
је то испланирао да уради, како би обезбедио заштиту мигрантима и да се не открије 
место на којем ће бити смештени.  
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 12:29:55 часова (транскрипт разговора се налази на страни 687 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta који користи број телефона 064/900-6043. Разговор 
гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Gjevdet Fejza: Е  кажи. Саша Егановић: Шта има? 
Gjevdet Fejza: Па, ништа, ћекам да видим шта ће бити. Спреми се за вечерас. Ајде. Са 
двоје ауто. Саша Егановић: Спреман сам ја ко пушка, рођо. Gjevdet Fejza: Важи, 
рођо, важи, ајде. Саша Егановић: Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 14:18:14 часова (транскрипт разговора се налази на страни 688 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на број телефона 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Gjevdet Fejza: Двој ауто, нарући, или 
шест или осам. Саша Егановић: Ајд. Gjevdet Fejza:  За тамо. Саша Егановић: Да, 
где наручим? Gjevdet Fejza: Ај, а ја ћу доћи, па, па, не са оне стране, са ова страна 
ако оћеш, али једнога сад да видим. Саша Егановић: Сачекај, хоћеш тамо да 
наручим за Босну два аута. Gjevdet Fejza: Два аута за  Босну, а два аута са ове 
стране, а ја ћу покупити ћетворку и за тројку да видим, па за како ћу и шта ћу, 
ајде. Саша Егановић: Ајде. Gjevdet Fejza: Ајде.“ 
 

Из садржине претходна два пресретнута телефонска разговора произилази да 
окривљени Фејза Ђевдет, најављује окривљеном Саши Егановићу нову туру миграната 
коју је потрбно превести из преноћишта „Ројал“ у Борчи, до Липничког поља и да је у 
том смислу потребно да Егановић, ангажује два аутомобила-из разговора произилази 
окривљени Фејза Ђевдет инсистира на два аутомобила за превоз миграната  у Србији и 
два аутомобила за Босну. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 16:45:17 часова (транскрипт разговора се налази на страни 655, 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/228-8880 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо! Gjevdet Fejza: Е рођо, ајде иди уплати 
пет  главе да не губимо време. Саша Егановић: Шта да уплатим? Gjevdet Fejza: 
Пет главе. Саша Егановић: Шта пет  главе? Gjevdet Fejza: А? Еуро. Саша 
Егановић: Петсто еуро? Gjevdet Fejza: Да. Саша Егановић: Ја сам теби рекао, ја са 
свог имена не шаљем. Паре нису проблем. Gjevdet Fejza: Па, нађи некога, ту брате 
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мили, ајде частим. Даћемо пет еура и ајде. Саша Егановић: А кога да нађем, пичку 
моје матере, ајде сад ћу да видим. Gjevdet Fejza:  Ајде, да не губимо време, да он 
тамо реши то. Ајде. Даћемо пет еура и десет, ајде. Саша Егановић: Дај име и презиме 
коме шаљем петсто еура“. 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 16:46:29 часова (транскрипт разговора се налази  на страни 657 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на број телефона 061/22-50-910. Разговор се 
одвијао на следећи начин: „Саша Егановић: Име, презиме? Gjevdet Fejza: Дај му 
црвенку, му дај, ево сад ћу видим како се зове, на вибер, на вибер ти шаљем, ајде. 
Саша Егановић: Ајде.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 16:53:29 часова (транскрипт разговора се налази на страни 698 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 062/122-88-880 позвао Сашу Егановића  на мобилни телефон број 061/22-50-910. 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Ево идем. Gjevdet Fejza: Е, слао сам ти,  
питај овога јел стиго тамо? Саша Егановић: Ево сад ћу, ајде. Gjevdet Fejza: И кад се 
врати, нек се врати на ауто-пут према Новом Саду, онда се прикључи према Београду и 
долазимо Сремска Митровица (неразумљиво, у глас говоре). Саша Егановић: Па, 
знам, брате мили, стиже он, не секирај се. Gjevdet Fejza: Да не уђе у колону, значи чим 
му даје сигнал према ауто-пут, према Новом Саду иде на то. Саша Егановић: Добро. 
Gjevdet Fejza: Онда не иде Нови Сад, него на ауто-пут Београд, према Београду се 
одвоји десно за Шабац, ајде. Саша Егановић: Ајде. Gjevdet Fejza: Пошто је колона 
велика. Ајде. Саша Егановић: Ајде.“. 
 
      Из садржине СМС поруке реализоване 24.10.2017. године у 17:39:53 часа 
(транскрипт СМС поруке се налази на страни 662 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је 
утврдио да је Саша Егановић са мобилног телефона број 061/22-50-910 упутио СМС 
поруку на мобилни телефон који користи Gjevdet Fejza број 061/22-88-880. Садржина 
СМС поруке гласи: „7369466189 Мијаиловић Дарко, даље“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 17:48:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 663 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на број телефона 061/22-88-880. Разговор се 
одвијао на следећи начин: „Саша Егановић: Ало. Gjevdet Fejza: А, кажи? Саша 
Егановић: Јеси доби ког од. Gjevdet Fejza:  Ево сад ћу да видим на који си слао на 
овај? Саша Егановић: На овај, послао сам ти и име и презиме и код, јел дечко ми 
послао из поште тај. Gjevdet Fejza: Аха. Па како да. Саша Егановић: Ја сам ти 
послао на поруку, нисам на вибер, само сам написао оне бројеве. Gjevdet Fejza: На 
коју поруку, на овај ћетири осмице или други? Саша Егановић: На овај што причамо. 
Gjevdet Fejza: Ајде, сад ћу да видим, ево, ево, сад ти шаљем минут, сад ћи шаљем код. 
Саша Егановић: Ајде. Gjevdet Fejza:  Ајде, чекај, шаљем одма овоме. Саша 
Егановић: Ајде.“. 
 
        Из напред наведених пресретнутих телефонских разговора произилази да је 
Саша Егановић, по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета, пронашао особу која је послала 
новац на одређену адресу, и доставља окривљеном Фејзи Ђевдету, смс. поруку са 
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именом пошиљаоца и кодом под којим је новац послат. Сведок Дарко Мијаиловић који 
је испитан у ТОК на записнику Кти. Бр. 1/18 од 16.03.2018. године, у чији исказ је суд 
на сагласан предлог странака извршио увид у доказном поступку на главном претресу, 
ком исказу је суд поклонио пуну веру као искреном, непристрасном и сагласном са 
другим доказима изведеним током поступка, навео је да је дана 24.10.2017. године, по 
молби човека који живи у истом крају, кога зна само по имену Саша, користио систем 
за плаћање „Western Union“, на начин што му је овај човек написао на папиру податке 
коме се новац шаље који папирић је он предао на шалтеру. Објаснио је да је тог дана 
ишао код лекара са мајком па му је то било успут а да му је Саша рекао да новац шаље 
човеку чији је ауто остао у квару. На овај начин је послао 400 или 500 еура у динарима, 
у Босну, али није могао да се сети имена човека коме је новац упућен, јер је 
компликовано. Наведена пресретнута телефонска комуникација, указује по ко знакоји 
пут, да окривљени Фејза Ђевдет, као организатор организоване криминалне групе, 
одлучује и о финансијском деловању организоване криминалне групе-да ли ће се 
послати новац коме, из ког разлога, у ком износу, на који начин и др.  
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 20:50:02  часа (транскрипт разговора се налази на страни 714 
регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на број телефона 064/900-6043. Садржина 
разговора гласи: „Gjevdet Fejza: А, рођко. Саша Егановић: Ови се возу, да знаш. 
Gjevdet Fejza: А. Саша Егановић: Ови су прешли возу се већ.  Gjevdet Fejza: Па, 
знам и овај вамо ће да стиже на време и тамо, све ће да буде како треба. Саша 
Егановић: Е добро. Gjevdet Fejza: Ајде, ја се возим, ево сам у Чачак. Саша 
Егановић: Ајде. Gjevdet Fejza:  Ајде, ајде. Саша Егановић: Ајде, ћао. Gjevdet Fejza: 
Ајде.“ 
 

Из садржине наведеног пресретнутог телефонског разговора, произилази да 
Саша Егановић,који поступа непосредно по налозима окривљеног Фејзе Ђевдета, истог 
обавештава о томе да  је група миграната прешла на територију БиХ и да се возе преко 
територије исте. Окривљени Фејза Ђевдет му одговара „и овај вамо ће да стиже на 
време и тамо, све ће да буде како треба“ очигледно мислећи на Раму Кукића који је 
имао задатак да преузме мигранте и да их смести у хотел. 
 

 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
24.10.2017. године у 20:30:43 часа (транскрипт разговора се налази на странама 711-
713 регистратор 3 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са 
мобилног телефона број 061/187-9024 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-
50-910. Разговор се одвијао на следећи начин: „Саша Егановић: Е, рођо! Милан 
Трифуновић: Шта је овај пожурио овако, јебо мајку. Нешто му се журило вечерас. 
Саша Егановић: Ко, Јоза? Милан Трифуновић: Па, јок, бре, овај мој, каже, готово. 
Саша Егановић: А, готово, па добро. Милан Трифуновић: Јебо мајку у пичку, каже, 
готово. Саша Егановић: Е, ујутру у пет сати, Амиго ми је пустио поруку. Милан 
Трифуновић: Шта ти је послао Амиго? Саша Егановић: Па, да петоро идеш да 
покупиш. Милан Трифуновић: Кад? А није мени послао поруку. Саша Егановић: 
Ево мени је послао. Кажи Миши да иде у, ево сачекај да прочитам, да не буде 
неспоразума. Милан Трифуновић: Не, не, душо, није проблем. Можда је он мени 
послао, али ја нисам био у домету, па ћу ја, сад кад дођем, мени ће стићи одма кући. 
Саша Егановић: Друже, друга ствар, ја ћу му дати. Ја више волим Амига, качкет, него 
целог овог мајмуна. Милан Трифуновић: Да. Саша Егановић: Али ја да дам онај број 
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што си ти  однео, 6.500 еура оно вече. Милан Трифуновић: Ја. Саша Егановић: Он 
хоће да му ја дам тај број. Даћу му ја број, али сачекај да касирам прво себе, овај мени 
дужан човече 1.500 еура. Милан Трифуновић: Ко? Саша Егановић: Матори. Милан 
Трифуновић: А знаш ко је овај човек. Овај човек, тај човек што сам га ја звао, он је 
Хрват, у Хрватској негде ради. Саша Егановић: Па, да, он ради босанско-хрватску 
страну. Милан Трифуновић: Да, да, у Хрватској он, јер ту је граница, оно из 
Бихаћа, ту је граница одма, Хрватска, право из Бихаћа, где сам ја њега чекао, 
немаш до границе не знам колко има, али близу је и није далеко. Саша Егановић: 
Знам ја то све. И сад он има ту везу, разумеш. Ја имам број, ти имаш број, све је то у 
реду, али сачекај, друже, шта овај, јави матором да га је неко звао. Ја попуши 1.500 
еура. Ко ће мени дати 1.500 еура? Милан Трифуновић: Тако је, бато, немој то да 
радиш. Саша Егановић: Па, не могу ја вечерас. И ти не смеш дати број, док ти ја не 
будем рекао. Милан Трифуновић: Па, не, не, овај, како се зове, и ако ћеш да даш 
њему број, можеш да кажеш да сам ја дао, ако мислиш да ће овај, да се вадиш на мене, 
разумеш. Саша Егановић: Нећемо ништа, док ја сутра не будем добио паре од 
маторог. Милан Трифуновић: Да, кажи онда после да сам ја дао, боли те курац. Саша 
Егановић: Па, нормално, рећи ћу. Милан Трифуновић: Ко, серем му се у уста, 
мајмунска. Саша Егановић: А ти зови Амига и реци да ће добити све. Реци у чему је 
проблем, док ми не пусти на Werstern Union паре. Милан Трифуновић:  Да. Саша 
Егановић: И реци да више волимо и ја и ти поштујемо Амига милијарду пута него овај 
мајмун. Милан Трифуновић: Добро, добро, ок. Саша Егановић: Ти, зови га, питај за 
ујутру, колко и шта и како. Милан Трифуновић: Добро, ок, знам, знам. Него реци ти 
мени, оних педесет еура синоћ, што он мени дође, ја треба од њега да тражим, јел тако? 
Саша Егановић: Тако је. Милан Трифуновић: А? Саша Егановић: Ваљда, па да, 
возио си њега, нисам ја то рачунао на мој. Милан Трифуновић: Не, нисам возио њега 
синоћ. Како њега, па возио сам људе, бре, јеси ти нормалан. Саша Егановић: Па, да, 
његову туру, бре будало. Милан Трифуновић: А, да, да, да. То да не испадне после 
забуна и нешто, ја то чекам њега да дође да узмем и не занима ме. Од сада то ти ради 
да узмеш од њега, то је најбоље, него да јебе ме, тражим од њега. Зваћу ја њега кад 
дођем само кући, само да дођем кући, није проблем. Сине, сутра мораш дати двадесет 
еврића. Саша Егановић: Ајде, јебем ти матер. Милан Трифуновић: Ало, лудаче, па 
морам возити Раду сутра, јеси луд. Саша Егановић: Мрш, ајде бежи. Милан 
Трифуновић:  Јеси чуо ти? Саша Егановић: Мрш. Милан Трифуновић: Морам 
возити Раду сутра у Руму по личну карту будало. Саша Егановић: Па, знам будало. 
Милан Трифуновић:  Па, да, Мићо, да Мићо. Сутра морамо ићи. Не знам у колко сати 
да идем, не треба пре да идем, тамо око десет сати не треба пре. Саша Егановић: Ајде. 
Милан Трифуновић:  Јеси чуо? Саша Егановић: Јесам. Милан Трифуновић:  Е, око 
десет сати ћемо ићи, тако да кажеш, у ствари у пола десет, боље раније да идем. Саша 
Егановић:  Прво ујутру му вадим налазе,  па тек онда. Милан Трифуновић: Ти, сине, 
вади налазе ујутру, ја морам да идем за личну карту. Морам да будем тамо до десет, 
пола једанаест, ту нема бога, да би добио личну карту, тако. Разумеш. Ајде. Саша 
Егановић: Ајде“.  

 
6. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Зораном Алимпићем, Миланом 
Трифуновићем који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу 

споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 
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          У односу на кривичноправну радњу ближе описану у одељку II тачка 6 изреке 
пресуде, суд је на несумњив начин из одбрана окривљеног Саше Егановић, Зорана 
Алимпића и Милана Трифуновића у које је суд извршио увиду доказном поступку на 
главном претресу, а који окривљени су са ТОК закључили споразуме о признању 
кривичног дела, на основу којих је суд донео пресуде по признању кривичног дела, у 
које је суд такође извршио увид у доказном поступку на главном претресу, које 
одбране су међусобно сагласне а такође сагласне су и са пресретнутом телефонском 
комуникацијом која је изведена у доказном поступку на главном претресу, исказом 
сведока Радета Матовића, као и писаном документацијом у списима предмета, због 
чега их је суд и прихватио као искрене и логичне: да је у временском периоду од 
01.11.2017. године до 08.11.2017.године окривљени Фејза Ђевдет организовао 
недозвољени транзит и прелаз државне границе Републике Србије за 8 миграната са 
подручја АП Косово и Метохија од Београда до Ријеке, Република Хрватска у циљу 
њиховог даљег пребацивања у земље западне Европе. 
 
          Окривљени Саша Егановић је у својој одбрани био изричит да је окривљени 
Фејза Ђевдет „дотеривао“ људе са Косова који су се запутили ка земљама западне 
Европе; да је такође сносио комплетне трошкове од Косова, до места где су се ови 
људи запутили за шта је узимао 2.500-3.500 еура по човеку, при чему су трошкови 
обухватали и смештај миграната када је за тиме било потребе; да је у сваком 
појединачном случају, па према томе и у погледу ове кривичноправне радње, 
ангажован од стране окривљеног Фејзе Ђевдета а у циљу да организује превоз 
миграната од Шапца до Лозничког поља, за коју сврху је он ангажовао окривљене 
Милана Трифуновића, Зорана Алимпића и Далибора Ђурђевића да изврше превоз 
миграната, за шта је од окривљеног Фејзе Ђевдета добијао 230 еура по човеку, а од ког 
новца је финансирао остала лица која су учествовала у „пребацивању“ миграната до 
одређених места, са тачно одређеним износима. Уовом делу одбрану окривљеног   
Саше Егановића су у битноме потврдили и Зоран Алимпић и Милан Трифуновић, који 
су у конкретом случају били ангажовани на превозу укупно 8 миграната, које су дана 
01.11.2017.године преузели из преноћишта „Royal“ и са два аутомобила их превезли у 
Липничко поље, у близини границе са БиХ, где су их предали нн. лицу којег је 
ангажовао Милан Трифуновић по договору са Егановићем, а одбрана окривљених је у 
потпуности потврђена и пресретнутом телефонском комуникацијом која се одвијала 
између окривљених а која је изведена у доказном поступку на главном претресу.   
  
           Да је окривљени Фејза Ђевдет, организатор организоване криминалне групе, 
који у сваком моменту зна и држи под контролом сваки детаљ који се тиче 
недозвољеног транзита и прелаза државне границе Републике Србије, лица-миграната 
па између осталог и када је у питању смештај ових лица, суд је утврдио и из исказа 
сведока Рада Матовића, власника СУР „Royal“, угоститељског објекта који се налази у 
Борчи, у улици Ранка Минића број 52, који пружа услуге хране и смештаја, и  
располаже са 6 соба. Овај сведок, чији исказ је суд ценио и прихватио као искрен, 
логичан и непреистрасан објаснио је да су од половине октобра 2017. године, гости 
његовог објекта била лица са подручја Косова и Метохије, који су долазили повремено, 
са прекидима од по седам дана, одприлике до почетка децембра и задржавали су се 
врло кратко, а у овом угоститељском објекту су користили услуге спавања и хране, о 
чему се договорио са  Фејзом Ђевдетом јер су то били углавном млади људи који нису 
говорили српски језик. О доласку група људи на преноћиште у појединим случајевима 
га је обеваштавао Фејза  Ђевдет путем телефона и говорио када ће и ко ће доћи, а 
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некада су ти људи долазили сами, те како не говоре српски, понављали су „хотел, 
хотел“, а он је претпостављао да их је Фејза упутио, иако га они нису спомињали по 
имену већ су га звали „Чича“, „Стриц“ или „Бабљок“, те у прво време није знао да се 
ради о њему, већ му је Фејза касније објаснио да их је он упућивао на ово место. Лица 
која су била на преноћишту у његовом угоститељском објекту, одлазила су таксијем,  а 
мишљења је да је пар пута по њих долазио Милан Трифуновић, са својим таксијем који 
може да прими око 6 особа а  осим Милана долазили су и други таксисти из Београда. 
Једном приликом, био је у телефонској комуникацији са Миланом Трифуновићем, који 
га је назвао и рекао му да се спреме лица која ће да преузме. У меморији свог телефона 
контакт Трифуновића има меморисан као „Милан таксиста“. Сведок је потврдио да у  
његовом угоститељском објекту постоји књига гостију у коју није редовно уносио 
податке гостију, иако за то постоји обавеза угоститеља, јер се тада налазио у процесу 
реновирања сале, а посао му је слабо ишао, те му је то био једини начин да заради. 
Фејза му је плаћао увек у готовини, углавном у динарима, а једном у еврима а 
дешавало се да му је дуг по основу преноћишта исплаћиван и новцем који је послат 
преко „Western Union“ са Косова. Приликом сваког доласка била је у питању група 
људи, шест до десет лица, највише једном приликом дванаест, што је укупан 
расположиви капацитете у његовом објекту, чак је морало да спава по троје у соби, док 
их је најмање било када је био само један брачни пар. Нагласио је да му никада нису 
остали дужни јер је увек инсистирао да се регулише претходна група, да би следећи 
могли да дођу, иначе их више никад не би примио. Сва лица које је Фејза доводио 
имали су косовске личне карте и нису их пријављивали надлежном МУП-у, односно 
полицијској станици јер су имали обавезу да пријављују само стране држављане који 
би били код њих на преноћишту.Није му позната сврха путовања ових људи, нити га је 
то интересовало, па о томе није причао са Фејзом нити му је овај било шта о томе 
говорио, а сваки гост који је био на преноћишту морао је да преда личну карту и бели 
папир. Сведок је навео и да окривљени Фејза Ђевдет, никада у његов угоститељски 
објекат није доводио мигранте Сиријце, Авганистанце или Пакистанце, већ само 
Албанце који углавном нису знали да причају српски,  већ је само по неко од њих знао 
неку реч. Нико од њих није имао никакво ограничење, излазили су и куповали себи да 
једу, а понекад им је он спремао да једу.  
 
        Из садржине пресретнутих телефонских разговора, суд је на несумњив начин 
утврдио да је окривљени Фејза Ђевдет телефоном контактирао окривљеног Сашу 
Егановића са захтевом да организује превоз осам лица увече 01.11.2017. године; да 
мигранте доведу до Тузле; да је након разговора Егановића са окривљеним Миланом 
Трифуновићем постигнут договор да се 8 миграната након пребацивања на територију 
БиХ одвезу до Тузле, о чему је Егановић обавестио окривљеног Фејзу Ђевдета као и о 
томе да ће га то коштати 290 еура на главу (човеку); што је окривљени Фејза Ђевдети 
прихватио; Надаље из наведене телефонске комуникације суд је на несумњив начин 
утврдио да је осам миграната до у близину граничног прелаза са БиХ, Липничког поља 
превезени са два аутомобила којима су управљали Милан Трифуновић и Зоран 
Алимпић, где су мигранти преузети од стране нн. лица и пребачени на територију БиХ; 
да су нн лица, мигрантима обезбедили недозвољени транзит кроз територију БиХ и 
прелаз државне границе БиХ и Републике Хрватске , те да су дана 07.11.2017. године у 
хостелу „Ријека“, полицијски службеници Републике Хрватске затекли мигранте, као 
држављане Републике Србије са подручја АП Косова и Метохије, без одговарајућих 
докумената за улазак и боравак на територији Републике Хрватске, одакле су дана 
08.11.2017. године враћени у Републику Србију, а што произилази из разговора 
окривљеног Фејзе Ђевдета и окривљеног Саше Егановића од  07.11.2017.године у 
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13:48:08 часа где окр. Фејза Ђевдет управо говори о овом догађају као „паду“ због 
којег је између осталог имао велике материјалне губитке, што га чини посебно 
незадовољним и сумњичавим да му неко није „набацио“ магију. Такође из 
предстојећих разговора вођених дана 01.11.2017. године, произилази и да окривљени 
Саша Егановић указује окривљеном Фејзи Ђевдету да нема финансијских средстава да 
финансира трошкове превоза ради недозвољеног прелаза државне границе и 
недозвољеног прелаза државне границе осам миграната, због чега се договарају да се 
виде у Бијељини, у тржном центру „ФИС“ те да окривљени Фејза Ђевдет преда 1200 
еура окривљеном Саши Егановић, као и да је евидентно из разговора да су са овим 
циљем и један и други кренули ка договореном месту.  
      
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
01.11.2017. године у 09:49:57 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
1824-1825 регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejzа Gjevdet са 
мобилног телефона број 387/60/310-5787 позвао Сашу Егановића са мобилни телефон 
број 061/22-50-910 позвао Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Fejza 
Gjevdet: А, рођо, како је? Саша Егановић: А, добро је, рођо, хвала богу. Fejza 
Gjevdet: Е, добро. Еј... Саша Егановић: Ммм? Fejza Gjevdet: Можеш да гураш све 
оно ноћас за, око осам у ... Тузла? Саша Егановић: Може. Fejza Gjevdet: А? Саша 
Егановић: Може! Fejza Gjevdet: Око осам вечерас да буде у Тузла. Саша Егановић: 
Може. Fejza Gjevdet: Али... питај ове... Он ми је тражио (прекида га Саша). Саша 
Егановић: Шездесет евра. Fejza Gjevdet: Да. Ајде, нека буде тако и то је то. Саша 
Егановић: Важи, колко има? шта има? Fejza Gjevdet: Има осмица горе. Саша 
Егановић: Значи, морам да шаљем и ауто по њих, јел тако? Fejza Gjevdet: Да. Саша 
Егановић: :Добро, ајде. Fejza Gjevdet: Ајде, па се чујемо за пола сата. Зови овога... 
Саша Егановић: Аде, зовем те. Fejza Gjevdet: Ајде и за пола сата се чујемо. Ајде... 
Саша Егановић: Ајде. Fejza Gjevdet: Ај.“. 
 
          Из садржине СМС поруке која је реализована дана 01.11.2017. године у 
10:04:38 часова (транскрипт садржине СМС поруке се налази на страни 1823 
регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са мобилног 
телефона број 061/22-50-910 упутио СМС поруку Fejza Gjevdetu на телефон број 
387/60/310-5787. Садржина поруке гласи: „Саша Егановић: Може директно до 
Сарајева, све исто ти остаје“. 
 
         Из садржине СМС поруке која је реализована дана 01.11.2017. године у 
10:04:47 часова (транскрипт садржине СМС поруке се налази на страни 1822 
регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 
061/22-50-910 упутио СМС поруку Fejza Gjevdetu на телефон број 387/60/310-5787. 
Садржина поруке гласи: „Саша Егановић: Вечерас одмах“. 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
01.11.2017. године у 10:06:36 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1821 
регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 387/60/310-5787. Садржина 
разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А, рођо? Саша Егановић: Може вечерас, одмах 
директно до Сарајева. Комплетн... Fejza Gjevdet: Не, не одговара ми тамо. Саша 
Егановић: А? Fejza Gjevdet: Не одговара тамо. Саша Егановић: (кашаљ), а добро, 
ајде питаћу их дал оће само до Тузле. Fejza Gjevdet: Па, питај, овај што сам ја јуче 
се чуо са њим. Саша Егановић: Да, да, да, да, да. Fejza Gjevdet: Он је рекао да ће да 
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туји... моја рута, нек буде до Тузле увек. Саша Егановић: Ајде, ајде. Fejza Gjevdet: 
Њига више да не мешам доле, тамо, пошто... Не може се горе. Саша Егановић: Ајде. 
Fejza Gjevdet: Тамо где сам оставио први пут, пало опет синоћ полиција. Саша 
Егановић: Ајде, добро важи, ајде. Fejza Gjevdet:  Ајде“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
01.11.2017. године у 10:14:48 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
1817-.1818, регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да Милан Трифуновић са 
мобилног телефона који користи број 064/415-2972 позвао Сашу Егановића на телефон 
број 061/225-0910. Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо? Милан 
Трифуновић: Мићо, то, мало тежи случај. Возачи су из Сарајева. Ааа, како се зове, 
то је мала релација од овога до пумпе. Они кажу кад дођу из Сарајева, неће то, не 
знам. Сад ће са сконта, да види, да види нешто. Шта, како, јавиће ми. Да видиш, 
шта, како, јел ме разумеш. Каже њему је лакше у Сарајево да дотера него у Тузлу, 
јел ме разумеш. Саша Егановић: Е,па, јеби га, овоме не одговара тамо и готово. Шта. 
Милан Трифуновић: Е, ја сам рекао, ти кажи, хоћеш-нећеш, кажи, брате, и то је то. 
Значи (неразумљиво) боли ме дупе. Кажи (неразумљиво) а ја кажем, толико је и шта ме 
брига, брате. Саша Егановић: Па, нормално. Милан Трифуновић: Он оће да 
прихвати, неће, боли ме дупе, не занима ме. Саша Егановић: Сасвим нормално. 
Милан Трифуновић: Шта ја имам  с тим, брате. Ти кажи, хоћеш-нећеш и готово, крај 
приче. Саша Егановић: Јесте. Милан Трифуновић: Ако ништа, брате, ја има два 
броја. Ја сам звао те таксисте. Ја сам звао лично! Долазио је и на Павловићев 
мост, ја нисам имао зелени картон. Ја довезем до моста, они пређу пешке. Они 
дођу овамо, покупи, одвезе за Бијељину. Јел ме разумеш. Саша Егановић: Да. Милан 
Трифуновић: Е сад, да ли ја смем то поменути тако, јел ме разумеш, са њима. 
Шта, како не знам. Не би то тако радио. Не би ја радио са њим. Ипак ја не знам ко 
је, шта је, како. Саша Егановић: Да. Милан Трифуновић: Да, оцинка ме, разумеш. 
Не могу. Немам ја у њега сто-посто поверења као у овога. Јеби га. Овај се бави с 
тим, ради. А ја не могу њему рећи, е, друже, хоћеш ли то урадити, хоћеш то, 
хоћеш то, возити. Значи, неће сигурно. Јел ме разумеш. Саша Егановић: Да. Милан 
Трифуновић. Значи, не смем. Прво, не смем то питати, је оцинкаће, казаће овај дебил 
ме звао и пошто ја дође до свега и свачега. Не пада ми на памет. Саша Егановић: Да. 
Милан Трифуновић: Не долази у обзир! Значи, само овога. Овај ће ми сад јавити, кад 
види (неразумљиво), немам појма. Па ће јавити шта, како. Да сконта шта, како. Саша 
Егановић: ОК. Милан Трифуновић: Па ће јавити. Саша Егановић: Важи. Милан 
Трифуновић: Знаће за, за пола сата-сат, знаће сигурно. Саша Егановић: Ајде. Милан 
Трифуновић: Шта и како. Ајде.“. 
 
   Из садржине СМС поруке која је реализована 01.11.2017. године у 10:18:38 
часова (транскрипт СМС  поруке се налази на страни 1816 регистратор 7 списа КТИ 
1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 061/225-0910 упутио СМС 
поруку Fajzi Gjevdetu на телефон број 387/60/310-5787. Садржина СМС поруке гласи: 
„Саша Егановић: Може“. 
 

Из садржине СМС поруке која је реализована 01.11.2017. године у 10:18:44 
часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 1815 ретистратор 7 списа КТИ 
1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са мобилног телефона број 061/22-50-910 
упутио СМС поруку Fejza Gjevdetu на телефон број 387/60/310-5787. Садржина поруке 
гласи: „Саша Егановић: Вечерас“. 
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       Из садржине СМС поруке која ја реализована дана 01.11.2017. године у 
10:18:57 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 1814 регистратор 7 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 387/60/310-5787 
упутио СМС поруку Саши Егановић на број 061/225-0910. Садржина поруке гласи: 
„Fejza Gjevdet:  Тузла“. 
 
       Из садржине СМС поруке од 01.11.2017. године у 10:19:18 часова 
(транскрипт СМС поруке се налази на страни 1772 регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд 
је утврдио да је Саша Егановић са мобилног телефона број 061/2250-910 упутио СМС 
поруку Fejzi Gjevdetu на број телефона 387/60-31-05-787, а садржина поруке гласи: 
„Да“. 
 
      Из садржине СМС поруке остварене 01.11.2017. године 10:19:42 (транскрипт 
СМС поруке се налази на страни 1812 регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да 
је Саша Егановић са телефона број 061/225-0910 упутио СМС поруку Fejzi Gjevdetu на 
телефон број 387/60/31-05-787.Садржина поруке гласи: „Саша Егановић: Комплет те 
кошта 290 на главу“. 
 
       Из садржине СМС поруке која је реализована дана 01.11.2017. године у 
10:19:42  часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 1811 регистратор 7 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 387/60-310-5787 упутио 
СМС поруку Саши Егановићу на телефон број 061/225-0910 те да садржина СМС 
Порука гласи: „Fejza Gjevdet: Тузла, мизе“  
 

 Из садржине СМС поруке реализоване дана 01.11.2017. године у 10:20.24 
часа (транскрипт СМС поруке се налази  на страни 1810 регистратор 7 списа КТИ 
1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 387/60/310-5787 упутио СМС 
поруку Саши Егановићу на телефон број 061/225-0910, те да садржина поруке гласи: 
„Fejza Gjevdet: ОК“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 01.11.2017. 
године у 11:55:49 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1805 регистратор 
7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 387/60/310-5787 
позвао Сашу Егановића на телефон број 061/225-0910. Садржина разговора гласи: 
„Саша Егановић: Е, рођо. Fejza Gjevdet: А рођо, можеш да их покупиш свих осам. 
Саша Егановић: Ајде, може. Fejza Gjevdet: И види како је... Чујеш? Саша Егановић: 
Ајде? Fejza Gjevdet:  Али, тек ујутру око седам-осам. Саша Егановић: Е, курац, ја 
немам за финансирање, бато мој. Fejza Gjevdet:  А? Саша Егановић: Ајде, зовем те да 
видим, да видим да ли ћу успети да нађем... Fejza Gjevdet: Ајде, око седам-осам, стиже 
овај са следећом групом и ће ти дат ујутру. Саша Егановић: Ајде, вид... Fejza 
Gjevdet: Ајд“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
01.11.2017. године у 12:49:33  часа (транскрипт разговора се налази на странама 1803-
1804 регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
387/60/310-5787 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Fejza Gjevdet: А, рођо, како је? Саша 
Егановић: Па, ево добро је (неразумљиво), овог мајмуна да видим, не јавља ми се на 
телефон. Треба да узмем паре од њега. Један ту из града, друг мој друг. Fejza Gjevdet: 
Аха. Саша Егановић: Да видим, да узмем паре. Не, ови, ови мајмуни су бре ови 
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(неразумљиво). Дуго време радим. Fejza Gjevdet: И то. Саша Егановић: Морам паре 
или да радим. Не може другачије. Нећеду људи... Fejza Gjevdet: (неразумљиво), али 
покриј сад са својом а ујутру долази овај са следећом. Саша Егановић: То ти кажем. 
Ево, ево чекам само да ми стигне овај превоз, од ког ја узимам. Ја сам... Fejza Gjevdet: 
Сада пушти. Зашто да пуште преко Веселе, није она то буде зајебант. Ја га зезам. 
Ујутру, од ње ујутру, у пола пет у Београд. Док их смести, она тамо и оно кад год 
хоћеш после пет ујутру можеш да узимаш. Саша Егановић: Ма, не, није проблем за 
мене и тебе, Fejzo. Када имам, ја ћу да покријем. То није проблем, друже. Fejza 
Gjevdet: Еее. Саша Егановић: Јел верујеш ти мени, друже, да ми је дојадили више ови 
доктори, кад год идем... Друже мој, трошак је 200 евра на дан. Јел ти мени верујеш? 
Мој отац је болестан, опасно. Шећер, курца, палца има, има мождани удар. Друже, 
сваки дан, сто-стопедесет евра трошим. А друже, ја немам... Ја имам од седамдесет до 
осамдесет евра на, на, на... на. Fejza Gjevdet: (неразумљиво) Ја сам за то колико имаш, 
господ је тако хтео. Боље је нешто него ништа. Саша Егановић: Ја сам задовољан. 
Fejza Gjevdet:  Еее. Саша Егановић: Ајде, зовем се само да ми се јави овај. Јел шта да 
идем по „Југа“, џабе ако немам паре? Fejza Gjevdet: Не, не то (неразумљиво), али 
зашто да губиш време без везе. Она је и овако ујутру ту. Саша Егановић: Ајд, није 
проблем. Fejza Gjevdet: Мора да се региструју свугде. Саша Егановић: Fejzo, Fejzo!?  
Да ли те је окренуо твој брат за иљаду петсто педесет евра? Да ли сам те окренуо да те 
питам за паре? Fejza Gjevdet:  Не, бре, ниси! Саша Егановић: Кад има твој брат, није 
проблем! Али сад је моментално, тако се десило, за четири дана... Fejza Gjevdet: Па, 
узми... Саша Егановић: Само да ти кажем... Fejza Gjevdet: Узми од некога и части га 
педесет евра и то је то. Саша Егановић: Ајде, ајде, сад ћемо да видимо. Ајде. Fejza 
Gjevdet: Части га педесет евра до ујутру и то је то. Саша Егановић: Ајде. Fejza 
Gjevdet:  Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен 01.11.2017. 
године у 13:35:15 часова (транскрипт разговора се налази на странама 1801-1802 
регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 387/60/310-5787 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо. Fejza Gjevdet: Ааа. Саша Егановић: Још 
ништа нисам рођо. Чекам и даље за  паре. Fejza Gjevdet: Ајде, ја ћу, ја ћу да видим, јел 
можеш да... ммм. Постоји могућност да стигнем ја, па да дам у Бијељину хиљаду и 
двеста евра. И онда иљаду и двеста добијаш ујутру. Саша Егановић: Добро, ајде. 
Fejza Gjevdet: Толико излази оно... Саша Егановић: Па две и седамсто фали. Fejza 
Gjevdet: Ааа? Саша Егановић: Две и седамсто. Па, две и седамсто. Fejza Gjevdet: 
Значи, још хиљаду и двеста ујутру добијаш. Саша Егановић: Па, ајде, то није 
проблем. За мене није проблем. Само да ово испоштујем, разумеш шта ти кажем? 
Fejza Gjevdet: Мора да се испоштују сви, а не само ово и они. Саша Егановић: Али 
ја кажем, до мене је! Рођо, рођо, мени да треба иљаду, две, три у зајам, не би дао, а?! 
Fejza Gjevdet: Па, дао би у свако доба. Саша Егановић: Па, онда о чему причамо?! 
Ајде, ајде гледај (преклапају се). Fejza Gjevdet: Ајде, ајде сада ћу то да видим, сад и да 
решим на тај начин. Саша Егановић: Ајде, ајде, да ја видим да пошаљем оне 
таксисте, таксисте по ове ујутру. Fejza Gjevdet: Ајде. Саша Егановић: Ајде. Fejza 
Gjevdet: Па, они до два ће да ручају  и то и после нека иду. Ајде. Саша Егановић: Да, 
да, да. Тако око ... време, да уштелујем да не седу нигде, да код мене буду сат времена 
и да иду. Fejza Gjevdet: Ајде да буду још што раније овде, да буду између осам-девет. 
Саша Егановић: Тако је. Fejza Gjevdet: Ај. Саша Егановић: Ај.“. 
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 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
01.11.2017. године у 14:13:29 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1794 
регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 387/60/310-5787. Садржина 
разговора гласи: „Fejza Gjevdet: Да, рођо! Саша Егановић: Ништа, ево сад крећеду, 
за петнаест минута, два аута по њих. Fejza Gjevdet: Да. Саша Егановић: И све 
стоји како смо се договорили. Само ти дођи до Бијељине, па ћу доћи и ја, наћи ћемо 
се тамо у ону велику продавницу „ФИС“. Fejza Gjevdet: Па, да, бре. Тамо ћемо се 
наћи. Ја ћу да видим колко и шта, да видим још колко кренули ноћас. Саша 
Егановић: Па, не, у реду, знам, зато што ја морам стићи тамо. Fejza Gjevdet: Па, у 
реду, завршено је то. Саша Егановић: ОК, види до пет да стигнеш и ти и ја до пет 
сати. Fejza Gjevdet: Па, ево, стићи ћу ја, стићи ћу до тада, два сата, ја сам сад у Бања 
Луку. Саша Егановић: Е тако, до пет да стигнемо, јер ови ће око пола седам да 
буду већ тамо. Fejza Gjevdet: Е, важи. Саша Егановић: Да могу да стигнем из 
Бијељине да платим тим сељацима, јебем им све. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде.“ 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
01.11.2017. године у 15:50:08 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1789 
регистратор 7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/225-0910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 387/60/310-5787. Садржина 
разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А, рођко! Саша Егановић: Е, рођко! Ја крећем сад за 
десет минута. Fejza Gjevdet: Е, ја сам сад, прешао сам Добој. Саша Егановић: И 
колко ти треба до Бијељине? Fejza Gjevdet: Па, требало сат време. Саша Егановић: 
Ајде, па таман, то је то. ОК. Fejza Gjevdet: Ајде. Саша Егановић: Ајде, ајде.“. 
 

  Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 01.11.2017. 
године у 18:53:45 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1785 регистратор 
7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 
387/60/310-5787 позвао Сашу Егановића на мобилни телефон број 061/22-50-910. 
Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: А за колко ће бит код мене рођо? Саша 
Егановић: Ево сад су на чамац. Fejza Gjevdet: Значи доле, горе, пола сата, сат? 
Саша Егановић: Сат, сат. Fejza Gjevdet: Ајде, онда, ајде, нека дају гас пошто морам 
да стигнем горе. Саша Егановић: ОК. Fejza Gjevdet: Одма иду, ајде. Саша 
Егановић: Ајде“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 01.11.2017. 
године у 21:05.46 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1778 регистратор 
7 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 
387/60/310-5787 позвао Сашу Егановића на број телефона 061/22-50-910.  Садржина 
разговора гласи: „Fejza Gjevdet: Реци, нек оставља људе ту у Тузлу опет, човече. 
Сад ја их покупим и идем даље. Саша Егановић: Ајде, сад ћу. Fejza Gjevdet: Да иду 
они даље. Шта треба да их смести за пет минута их покупим и  иду даље одма. 
Ајде. Саша Егановић: Ајде. Fejza Gjevdet: Ту нек их оставља где су сада, ајде. Саша 
Егановић: Ајде“. 
        

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
07.11.2017.године у 13:48:08 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2008-
2009 регистратор 8 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је са броја телефона који 
користи  Тамара Кукић 069/581-0246, њен супруг, окривљени Рамо Кукић позвао и 
разговарао са окривљеним Fejza Gjevdetом који користи телефон број 387/60-310-5787. 
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Разговор је текао на следећи начин: „Fejza: Здраво, брате. Рама: А јел си добро брате?  
Како си? Fejza: Вала никако. Рама: Шта је? Умор те стигао? Fejza: Не умор него 
био је пад тамо у Ријеку. Рама: А јебем му миша. Fejza: Јебем му, све му јебем. 
Рама: Они што су онда? Fejza: Ма нек их воде опет ту...а? Рама: Они што су ишли 
онда, јели? Што су ишли самном. Fejza:Да, да. Пад је био и то је то. Сви знамо. 
Рама:Ал је нешто кренуло наопако у пичку материну. Fejza: Не знам, има неких овде 
да ми није правио неке магије нешто? Рама: Има. Дођи. Имам ја овде једног друга па 
ћемо отићи код њега. Fejza: Шта гледа он? Рама: Онако зна, доста је учеван и да види. 
А има једна жена она је видовита. Ту иду и све ти кажу шта је, како је и све ти каже од 
А до Ш како је. Али неће она, не узима, само јој купиш нешто, кафу или чоколаду 
нешто, неће да узима паре. Fejza: Одакле је та жена? Рама: Одавде је из Прибоја. 
Скоро је ишла моја жена код ње, овако нешто имала је неких проблема и отишла је и 
рекла јој све. Није знала да је удата и рекла јој за мене неке ствари, које знаш доста 
погодила ствари што од живота њеног, знаш. И доста тако види тих ствари, знаш. 
Fejza: А нашта гледа она? Рама: Па онако гледа. Сједи са тобом, пије кафу и гледа, 
гледа карте знаш. Fejza: А на карте? Рама: Отвори ти карте и пасуљ, грах, знаш. Fejza: 
Аха. Рама: И то ти доста ствари знаш. Ето Тамара је ишла и она је видела каже, доста 
ствари је погодила из њеног живота још од раније, не из Прибоја него из Београда још. 
Fejza: Да, да. Рама: Јеби га, каже ја сам се сва најежила одакле жена зна такве ствари. 
Каже то је страшно шта све погађа. Fejza: Ммм..Рама: Значи ништа имао си проблем 
тамо? Fejza: Па пали су једни. Рама: А она...јебе му мајку, па ево мени... Fejza: 
Дванест хиљада, крш паре сам потрошио. Рама: Ууу... Fejza: А ово 40 хиљада еура 
отишло овај месец у пичку материну нек иде. Рама: Ај, ај, ај. Fejza: Тачно 40 отишло. 
Ови пре у аутобус, па после овај што је истерао ван, па пет отишли па све мени. 
Ајде иди гледај ти за себе па почни, ја. Има неки из даљине, па може из даљине мене 
неке што ће ми да (неразумљиво) ставио неку магију. Рама: Па то је то, богу ми јесте. 
Нека је, неки је проблем. Неки је велики проблем. Ја сам синоћ био код онога, завршио 
сам. Био онај директор, дошао знаш. Хало...“ 
 
          Да је полиција у Републици Хрватској, у Ријеци открила и лишила слободе свих 
осам миграната, суд је утврдио из напред наведеног пресретнутог телефонског 
разговора од  07.11.2017.године у 13:48:08 часа који су водили окривљени Фејза 
Ђевдет и окривљени Рама Кукић, којом приликом Фејза Ђевдет говори о свом 
нерасположењу које је узроковано „падом“ у Ријеци; великим материјалним губицима 
који су због тога настали, као и огромној финансијској штети од око 40.000 еура 
насталој у том месеци због разних пехова и проблема које је имао у „послу“, а што га 
све наводи на размишљање да му је  неко из даљине, ставио неку магију, због чега се 
код Раме Кукића распитује о некоме ко евентуално поседује видовњачке способности. 
Да је дана 07.11.2017. године од стране полицијских службеника ПУ, приморско-
горанске, у Хостелу „Ријека“ у Ријеци, Ул. Корзо бр. 32 затечено осам држављана 
Косова без одговарајућих докумената за улазак и боравак на територији Републике 
Хрватске и то: Jaha Shkelzen, рођен 10.05.2000.године; Mehanja Leutrim, рођен 
06.03.2000.године; Musoili Gentian рођен 05.03.2000. године; Kosumi Urim, рођен 
25.01.1992.године; Dibrani Armend, рођен 09.03.1979.године; Samandraxha Bashim, 
рођен 09.10.1979.године; Ahmeti Zeqirja, рођен 11.08.1994.године и Robaj Arber рођен 
26.08.1989. године, утврђено је из дописа-одговора који је МУП Равнатељство 
полиције, Управа криминалистичке полиције, Полицијски национални уред за 
сузбијање корупције и организованог криминалитета Републике Хрватске, у оквиру 
оперативне обраде Пента, под бројем 511-01-72-ОГР-29/143-17 упутило МУП РС, 
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Дирекција полиције Управа криминалистичке полиције (страна 749-752 регистратор 3 
списа Кти. 1/18) 

 
7. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Миланом Трифуновићем, Зораном 
Алимпићем, Далибором Ђурђевићем, који су правноснажно осуђени пресудама које су 

донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем зв. „Амига“ 
 
       Окривљени Саша Егановић је у својој одбрани приликом саслушања у ТОК, 
признао да је по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета, да ангажује лице које би ради 
недозвољеног прелаза државне границе Републике Србије, у Београду преузело и до 
Мотела „Луна“ у Мајуру превезло укупно 5 миграната, те да је он ангажовао Милана 
Трифуновића, да дана 02.11.2017. године путничким возилом марке „Сеат“, Толедо, 
регистарски број СМ 044-КТ, на аутобуској станици у Београду преузме пет лица-
миграната и превезе их до угоститељског објекта „Мотел Луна“ у Мајуру, што је 
Трифуновић и учинио и у овом делу одбране ових саокривљених су међусобно 
сагласне, обзиром да је Трифуновић био изричит да га је Егановић ангажовао за сврху 
превоза миграната у неколико ситуација. У прилог наведеном говори и пресретнути 
телефонски разговор који су дана 02.11.2017.године у 15:28;58 водили Милан 
Трифуновић и Фејза Ђевдет из кога на несумњив начин произилази да се окривљени 
Милан Трифуновић налази у друштву миграната у моменту када се разговор одвија и 
када окривљени Фејза Ђевдет од њега тражи да му на телефон да неког од миграната са 
којима разговара на страном језику. По оцени суда, и овај детаљ на несумњив начин 
указује о главној и одлучујућој улози-организатора организоване групе коју врши 
окривљени Фејза Ђевдет, јер он је тај који инсистира на комуникацији са мигрантима, 
што му Трифуновић безпоговорно одобрава; такође, инсистира да буде упознат са свим 
детаљима који му бивају саопштени. У којој мери окривљени Фејза Ђевдет, као 
организатор организоване криминалне групе, руководи сваким детаљом показује и 
разговор који води са Сашом Егановић  дана 02.11.2017. године у 18:54:56 часова, 
којом приликом се очигледно распитује о томе када се очекује да ће Трифуновић 
стићи, и даје инструкције Егановићу да саопшти Трифуновићу да  се мигранти сместе у 
хотел, и да нема потребе да се он (Фејза Ђевдет) уопште види са њима. Из целе 
садржине разговора који је касније детаљно цитиран, јасно произилази, да нема 
простора да било ко од саговорника окривљеног Фејзе Ђевдета, одлучује о било чему, 
већ да је он тај који се стара о свим детаљима, и коме се саопштава сваки детаљ везан 
за дешавања око миграната. Да су у конкретном случају, мигранти које је довезао 
окривљени Милан Трифуновић били  смештени у Хотелу „Луна“ у Мајуру, потврђује 
се и исказом сведока Естере Глигорић, која је објаснила да је власник угоститељског 
објекта „Луна“ био њен супруг, а кад се разболео она је преузела радњу, те да је стари 
назив овог објекта био „Златна греда“ и бавили су се организацијом прослава, свадби, 
испраћаја. Сведок је објаснила да је у временском периоду од 19.10.-10.11.2017.године 
у њиховом угоститељском објекту било више лица на преноћишту, између осталог и  
Албанаца са Косова који су боравили у наведеном периоду, углавном на преноћишту, 
те да је са њима углавном комуницирао окривљени Фејза Ђевдет; да су они њега звали 
кад им је нешто требало. Сведок је објаснила и да је ове Албанце увек довозио такси, а 
то је често био Милан Трифуновић, обично једном или два пута недељно, а такође су 
Трифуновић и Саша Егановић обилазили ова лица која су била на преноћишту и 
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доносили им храну, те да је окривљени Фејза Ђевдет плаћао рачуне за смештај ових 
лица. Индиректно, и из податка који сазнајемо из исказа ове сведокиње да је 
окривљени Фејза Ђевдет плаћао рачуне за смештај ових лица, произилази закључак о 
његовој одлучујућој улози-организатора унутар организиване криминалне групе. 
 
         Надаље, окривљени Саша Егановић је објаснио да му је Милан Трифуновић, 
звани „Миша“ рекао „рођо има један човек, што исто ради, али још 10 евра јефтиније, 
што не би ја“, тј. он Милан Трифуновић, тих 10 евра по особи узимао себи, уместо 20, 
да узима себи 30 и тако заради још 10 еура по човеку, на шта му је он  рекао да 
преговара и ако му одговара, ако може, да је у реду, јер му је исто коме ће дати паре. 
Суштина је била у томе да је Милан Трифуновић упознао човека који је био спреман за 
мање новца (10 еура по човеку мање) него они које су редовно ангажовали, да пребаци 
преко Дрине мигранте, на територију Републике БиХ.  Саша Егановић је објаснио и да 
је Милану Трифуновићу рекао, ако ти имаш човека који може толику групу да 
пребаци, узми себи 160 евра више, што да не узмеш, и те паре је наплатио Милан 
Трифуновић.  Стога, у својој одбрани Саша Егановић наводи да је Милан Трифуновић 
организовао превоз за ових 5 миграната које је претходно довезао са аутобуске станице 
у Београду до Хотела „Луна“ и још 11 миграната који су на неутврђени начин дошли 
до Шапца, и то да их је превезао до Липничког поља, а у циљу њиховог недозвољеног 
прелаза државне границе на територију Републике БиХ, заједно са Зораном 
Алимпићем, звани „Јозо“ и Далибором Ђурђевићем, а што је у сагласности и са 
телефонским разговором који је Саша Егановић водио са окривљеним Фејзом 
Ђевдетом, дана  03.11.2017. године у 11:58:13 часа, којом приликом окривљени Фејза 
Ђевдет тражи од Саше Егановића, потврду да ли гарантује за „Јозу“ (надимак Зорана 
Алимпића), за све, на шта му Егановић потврдно одговара. Имајући у виду одбрану 
окривљеног Саше Егановића, да му је Милан Трифуновић поверио да је пронашао 
човека који је за мање новца био спреман да недозвољено преведе преко реке Дрине 
мигранте, са територије Републике Србије на територију Републике БиХ, као и 
телефонски разговор вођен дана 03.11.2017. године у 13:49:53 часа између 
окривљеног Фејзе Ђевдета и извесног Еде Бошњака, звани „Мрки“ из Бихаћа, суд је на 
становишту да су у том периоду мигранти већ на територији БиХ; да је међу 
мигрантима дошло до изражавања незадовољства, због чега Фејза саветује да им се 
донесу сокови, а истовремено Едо му се жали на понашање извесног „Љушија“ и 
„Амига“ са којима сарађује, на шта окривљени Фејза Ђевдет упућује претњу. Даље, из 
овог разговора произилази да се очекује у току тог дана, долазак комби возила, који ће 
очигледно мигранте превести на следећу територију.  
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
02.11.2017. године у 15:28:58 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1871 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са телефона 
број 061/187-9024 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 61/22-88-880. Садржина 
разговора гласи: „Милан: Да? Fejza: Дај ми ови што треба да их покупиш на 
телефон. Милан: Ево моменат, само да дођу. Fejza:  Ајде. Милан: Само моменат, 
сада ћу ти дати овог човека. На телефон се јавља НМ који је остатак разговора 
причао са Fejzom на страном језику, а што није преведено.  
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
02.11.2017. године у 18:54:56 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1861 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejzа Gjevdet са телефона број 
061/22-888-80 позвао Сашу Егановића на телефон  број 061/22-50-910. Садржина 
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разговора гласи: „Саша Егановић: Е, рођо! Fejza Gjevdet: А кад стиже доле? Саша 
Егановић: У осам и петнаест, осам и двадесет, најкасније. Fejza Gjevdet: Ко вози? 
Онај момак што је пре? Саша Егановић: Не, момак сутра увече вози, зато што  сутра 
увече иде на ону страну, а вечерас вози исти човек. Fejza Gjevdet: Не треба ја да се 
видим уопште са њима, нек их смести. Јеси му реко да их смести ту? Саша 
Егановић: Нисам му рекао, хоћеш да их пусти да спава у хотел или не? Fejza 
Gjevdet: Да, да спавају ту. Саша Егановић: ОК, рођо. Договорено. Fejza Gjevdet: Ајде. 
Саша Егановић: Ајде“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
03.11.2017. године у 11:58:13 часа (транскрипт разговора се налази на странама 1852-
1853 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejzа Gjevdet са мобилног 
телефона број 061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-50-910 
Садржина разговора гласи: „Саша Егановић: Па, где си рођо мој? Fejza Gjevdet: Ево, 
бре, овде, сад сам ушао у рацију, имам мало после до Београда. Саша Егановић: Добро, 
рођко. Fejza Gjevdet: Него, колко си рачунао оно, три комада, а? Саша Егановић: 
Три, пет, комада, тако ми наплатио рођо. Fejza Gjevdet: Па, није поштено, буди 
сигуран. Саша Егановић: А? Fejza Gjevdet: Реци њему да није поштено за ону малу 
бебу то. Саша Егановић: Па, нема везе, сто евра горе-доле, боли ме курац рођо. Fejza 
Gjevdet: Па, није боли курац, него изгуби зар од посла. Пошто нико не наплаћује и 
онда наплаћује. Не игра улогу од сто евра, него кад ја не узимам од њих, зашто да 
узима неки. То се изгуби, зар од посла после. Саша Егановић: Ал сам спавао рођо. 
Данас сам спавао до десет сати. Fejza Gjevdet: Ја сам мртав од осам синоћ, сад сам 
устао у девет. Саша Егановић: Рођо, не памтим. Ти знаш да ја устанем у пет, шест 
сати свако јутро, а данас. Fejza Gjevdet: Добро. Саша Егановић: Данас сам спавао, у 
пичку материну. Fejza Gjevdet: А јел гарантујеш ти за Јозу, за све? Саша Егановић: 
За све ти гарантујем, за Јозу. Све што Јоза теби направи минус, ти дођеш код 
твог друга и ја све сносим. Fejza Gjevdet: Ајде, завршено. Нек се спреми и ја ћу звати 
тамо да узме „Мазду“ и нек иде горе. Саша Егановић: Ајде сад да га зовем и зовем ја 
тебе. Fejza Gjevdet: Ајде, нек иде у Сарајево, сад ћу да видим ја. Мора да носи и паре,  
богами, доле, тамо сам дужан, отварам рачун. Саша Егановић:  Ти даш паре мени у 
руке. Fejza Gjevdet: Не, бре, тамо ми је рачун отворен у Rent a car пет хиљада еура. 
Саша Егановић:   А ти разумеш шта ја теби причам човече, даш паре код мене, ја 
бројим њему, значи као и за Мишу. Ја сам ти гаранција. Fejza Gjevdet: Важи, важи. 
Ајде сад идем завршит нешто па се чујемо. Саша Егановић: Ајде. Fejza Gjevdet: 
Битно, нек се спреми он па да видимо. Ајде. Саша Егановић: Ајде“. 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
03.11.2017. године у 13:49:53 часа (транскрипт разговора се налази на страни 1854-
1855 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Едо Бошњак звани „Мрки“ из 
Бихаћа са телефона број 385/92/37-06-262 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 
064/900-6043. Садржина разговора гласи: „Fejza: Да. Едо: Јеси ме звао? Fejza: Јесам. 
Јеси узео бре то? Едо: Јесам, дао сам им паре, дао све, сад једино... Fejza: Види само..., 
иди тамо, каже онај Љуши, нешто се меша. Иди код њих горе, каже шта има 
Љуши ту и Амиго да се меша. Не сме нико да вас дира, јер ако дође Љуши или 
Амиго да вас дира, ја има их пуцам, тако им кажи. Едо: Па, сад сам ја реко горе, 
али има онај, онај, један, двојица, они се дижу, разумијеш, али сам их ја смирио. 
Fejza: А? Едо: Ја сам њих смирио. Знаш? Fejza: Ко има? Едо: Па, од њих дво... о... из 
групе. Fejza: Има онај суви што иде за Швајцарску један. Ја сам му блокирао сад да 
ми не зове више. Само један, беле косе што има. Едо: Јесте, јесте. Сад сам ја сједео 
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горе. Fejza: Зови њега доље и реци: боље за тебе да затвориш уста. Едо: Реко сам 
му, реко сам му. Ја сад био горе. Има.. они... њих шест, они све кажу мени: супер си. 
Разумијеш? (неразумљиво), си ми реко, тако да сам га смирио. Fejza: Али онај, онај 
превише пева ту, онај један суви. Едо: Јесте, има један суви и један црн брадоња 
(неразумљиво). Fejza: Да, они телефонирају, тамо са оног Љушија, а не ко Амиго, 
триста пиздарије! Едо: Па, јеби га, не можеш ти њима затворити уста. Разумијеш да 
они, они, он се мало смири и онда опет их зове. Схваташ? (неразумљиво) Fejza: Купим 
му ја три, четири љитра сока за то и носи горе. Две „коле“, две „фанте“ и два „швепса“. 
Едо: Сад сам реко, ја да они иду са мном, онај да, да их частим са кафом. Fejza: Ајд, 
ајд нек се.. Едо: (неразумљиво). Fejza: ... Смири мало и да видимо како... Едо: 
(неразумљиво). Fejza: ...Пошто треба да се  вози у Пасјан. Едо: Ал, када?! Fejza: Па, 
шта мислиш, јел би мого ти вечерас да возиш за Пасјан? Едо: Па, пази, јеби га, сад... ти 
говорим, ти прије два сата, разумијеш, да... Fejza: Па, не могу тамо, нисам имао 
водича да средим то. Шта мислиш? Едо: (неразумљиво), ја ћу наручит овога са, са 
комбијем... Чујеш? Fejza: (звони му телефон), ајде. Едо: Ало! Fejza: Кажи! Едо: Чујеш 
ме? Fejza: Да. Едо: Па, ја ћу на, на, на.. звати комби да дође. Fejza: А... зхачи, сад 
колико је сати,  сада? Едо: (неразумљиво). Fejza: Сад је један. Један. Кад може комби 
да буде код тебе? Едо: Два сата је. Два сата. Fejza: Значи, један је у три код тебе? 
Едо: Слушаш ти мене, сад је два сата. Fejza: Два сата, значи, комби је... комби је у 
ћетири код тебе? Едо: Па, можда и касније. Fejza: У ћетири, пет... Чујеш? А? Едо: 
Чујем, не говори, слушам те. Fejza: А у пет може бит код гебе? Едо: (муца нешто 
неразумљиво). Могло би бит у пет. Fejza: Ајде, сад ћу... Сад те зовем. Ајде, ајде. Едо: 
Ајде, па ми јави.“. 
 

8. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Миланом Трифуновићем, Зораном 
Алимпићем, Драганом Љубинковићем, који су правноснажно осуђени пресудама које 
су донете на основу споразума о признању кривичног дела и нн. лицем зв. „Амига“ 

 
    Анализом свих доказа изведених током поступка, појединачно и у међусобној 
повезаности, суд је на становишту да је одбрана окривљеног Фејзе Ђевета који негира 
извршење кривичног дела за које се терети, у целости, па и у погледу тачке 8, одељак 
II, нелогична, противуречна другим доказима изведеним током поступка и као таква 
срачуната на избегавање кривице окривљеног. Одбрана окривљеног је у супротности 
са исказима саокривљених, сада правноснажно осуђених Саше Егановић, Милана 
Трифуновића, Зорана Алимпића, Драгана Љубинковића, који су саслушани у својству 
окривљених у истрази пред ТОК, а у чије исказе је суд извршио увид, и пресудама које 
је суд донео на основу признања кривичног дела које су такође изведене као доказ а из 
којих докза произилази чињенично стање као у диспозитиву пресуде, под тачком 8, 
одељак II, које чињенице су потврђене и писаним доказима у списима предмета, као и 
садржином пресретнуте телефонске комуникације коју су окривљени водили и то: 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
07.11.2017. године у 13:58:42 часа (транскрипт разговора се налази на странама 2006-
2007 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона 
број 061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta који користи број телефона 387/60/310-5787. 
Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: Ови што су дошли? Саша Егановић: Нема 
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интернет овде. Fejza Gjevdet: Да, ови мислили да сам ја њих пребацио, сад, пукла 
ствар за вас. Сад се прича као да сам ја друге људе пребацио, а те оставио. Саша 
Егановић: Није проблем, креће ауто по њих. То није спорно, сместићу их да спавају 
до сутра увече, друже. Значи, али морам тебе да питам. Не могу ја да радим на 
моју руку нешто што ти мени не даш зелено светло. Јел ти разумеш неке ствари? 
Fejza Gjevdet: А и синоћ смо могли то завршити. Не би имао толико проблема у пичку 
материну. Саша Егановић: Могли смо друже  да си ти само временски мени рекао, 
већ ти чекаш увек, друже у пет до дванаест. Цео живот тако. Друже, јуче, моја грешка, 
није била да се разумемо. Ја сам тебе јуче звао педесет пута, рођо, немој да чекамо, 
рођо, шта да радим,  рођо да шаљем ауто. Чекај ти, чекај, чекај, ма немој љуби те брат. 
Ти знаш брате да ја тебе поштујем. Fejza Gjevdet: Па, реко сам ти пред крај шаљи 
брате кад сам кренуо ја. Саша Егановић: Па, знам, друже, не може временски. Јеси 
пито ону девојку, ону плавушу у колико сам сати кренуо. У пет сати су кренули, 
друже, у пет. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде. Саша Егановић: Ја ћу сада да пошаљем ауто 
да их довезе овамо. Fejza Gjevdet: Ајде, нека се склони  отуда. Јел има неки који спава 
код (неразумљиво). Саша Егановић: Нема никог. Сад могу да спавају они. Осморо су 
отишли. Fejza Gjevdet: Па, били су дванаест. Саша Егановић:  Нема, осам отишло 
све синоћ и четири твоја, дванаест је било синоћ. Ставићу код Жуне, шаљем Мишу 
одмах. Fejza Gjevdet: А? Саша Егановић: Шаљем Мишу по њих. Fejza Gjevdet: Ајде, 
брате мили, катастрофа. Саша Егановић: Ајде и онда кад дођеш ти вечерас, 
причаћемо са Јозом, идеш и ти да видиш на плац ауто. Одвој мало, 2,3 сата. Fejza 
Gjevdet: Не знам да ли ја могу да дођем вечерас или не да завршимо ово. Ја за сат, два 
ти јавим, и ако не дођем, чим му кажем, узми, нек узме и нек крене. Саша Егановић: 
Добро, зови ме. Fejza Gjevdet: Ајде.“ 
 
         Из садржине наведеног пресретнутог телефонског разговора произилази да 
поступајући по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета,  Саша Егановић, најављује да ће 
послати Мишу (осуђеног Милана Трифуновића) по њих (мисли на мигранте). Из 
разговора се види да је група од 12 миграната отишла претходне вечери и да има 
простора да се нови сместе, због чега Миша, креће по њих. Из овог телефонског 
разговора се јасно види однос надређености окривљеног Фејзе Ђевдета у односу на 
окривљеног Сашу Егановића, где Егановић и за најмању ситницу тражи и добија 
инструкције шта треба да чини од окривљеног Фејзе Ђевдета. Свој однос према 
окривљеном Фејзи Ђевдету, Егановић је исказао и кроз реченицу-„...Морам тебе да 
питам. Не могу ја да радим на моју руку нешто што ти мени не даш зелено светло...“  
 
 Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
07.11.2017. године у 16:00:40 часова (транскрипт разговора се налази на страни 1993-
1994 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја 
телефона 061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 387/60/310-5787. 
Садржина разговора гласи: „Fejza: А,  друже?! Саша: Е, отишао је ауто по њих. 
Fejza: И оће вечерас вам или како? Саша: Не може вечерас, друже, не може. Сутра 
вече. Fejza:  Ај, боже мој, ај, ај. Саша: Кад ћеш ти овамо? Fejza:  Не знам уопште, 
брате, морам да завршим овај тамо и то је то. И нек буде оно са Јозом спремно, али не 
могу да кажем ни да ни не. Саша: Па, зато, зато ти ја не могу ништа друже телефоном 
то да завршим. Ја друже немам, ја не зарађујем на вече по две, три, пет иљада, да би ја 
мого све то да финансирам. Ја зарадим седамсто, иљаду максимално као синоћ. Fejza:  
Аха, добро, ај па се ћујемо. Саша: Јел то пада киша у Босни? Fejza: Да. Саша: Чујем 
брисачи раде ту. Fejza:  Да, да, и пада и то јако. Саша: Па, чујем брисачи. Ево мене у 
Бијељину, не пада ништа. Fejza:  У Бијељину си? Саша: Да. Fejza:  Па, шта радиш у 
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Бијељину? Саша: Па, дошо ја и жена мало да купимо за кућу, сипали гориво и идем 
кући. Fejza:  Аха, аха, добро. Саша: Ништа онда, сутра чујемо  и видимо. Fejza:  Ај, 
рођо, ми се чујемо, ако бог да. Саша: Ајде. Fejza:  Ајде.“ 
 
            Из наведеног телефонског разговора произилази да се окривљени Фејза Ђевдет 
налази у Босни, тачније у Бијељини; да га Саша Егановић обавештава да је ауто 
отишао по мигранте, а на питање окривљеног Фејзе Ђевдета да ли ће те вечери 
превести мигранте у Босну, од Егановића добија негативан одговор, уз објашњење да 
ће се то догодити наредне вечери, као и о разлозима због којих је тако. У овом 
разговору Фејза саопштава Саши Егановићу да „оно са Јозом буде спремно, али не не 
може да каже ни да ни не“ а у ком делу се разговор односи на Зорана Алимпића, званог 
„Јоза“ који такође треба да крене по групу миграната, уколико окривљени Фејза 
Ђевдет да зелено светло да се то уради. 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
08.11.2017. године у 08:30:38 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
1905-1906 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са 
телефона број 387/60/310-5787 позвао Милана Трифуновића на телефон број 061/187-
9024. Садржина разговора гласи: „Милан: Шта је, шлог те ударио?? Fejza: Шта има? 
Милан: А, ти си?? Ја реко, ја реко Јоза?? Fejza: А? Милан: Па, шта радиш Мићо?? 
Fejza: Ништа. Оних шест си довео из Борче. После мораш да их покупиш и нек буду 
тамо код Саше у онај ресторан. Милан: Кад? Fejza: Око 12? Милан: Што? Fejza: 
Није добро да имају контакт са овим што су тамо. Милан: Немају контакт, душо, ја 
сам ставио код Миће оних осам?? Fejza: Код њих? Милан: Тако је, знам ја. Ја те звао, 
ти нећеш да се јавиш, брате? Fejza: Па, мртав сам, две ноћи нисам спавао. Милан: Ја 
сам њих ставио код Миће, раздвојио сам их намерно. Шта си реко, нисам ја хтео да 
стављам. Они су попиздели, бато, оће да иду, хтели су за Београд да их возим. Да иду 
кући. Fejza: Аха. Милан: Да, и онда договоре, ајде у хотел, ајде у хотел да иду, јел ме 
разумеш?? Fejza: Ајде, ко им јебе матер. Не могу ја да им гарантујем ово и оно. Нек 
буду код Миће и нек једу ручак после, ајде. Милан: Тамо сам ја реко што спавају, 
поцркали брате. Не знам где се налазим?? Fejza:  Знаш. Милан: Ајде, ја сам у 
Београду, па се чујемо касније, ајде“. 
 
      Из садржине цитираног пресретнутог телефонског разговора произилази да 
окривљени Фејза Ђевдет налаже окривљеном Милану Трифуновићу, да шест 
миграната које је довео из Борче  премести у ресторан код Саше, тачније да их одвоји 
од преосталих осам, на шта му окривљени Трифуновић саопштава да су преосталих 8 
већ  смештени код Миће, тј. да су две групе миграната од њих укупно четрнаест, 
физички одвојене на два различита места. Милан Трифуновић, указује окривљеном 
Фејзи Ђевдету на незадовољство које су поједини мигранти испољили, док окривљени 
Фејза Ђевдет показује одређени степен резигнације, без жеље да се превише бави 
незадовољством миграната, која је проузрокована смештајем.  
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
08.11.2017. године у 12:10:34 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
1983-1984 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са 
телефона број 387/60/3100-5787 позвао Милана Трифуновића на телефон број 061/187-
9024. Разговор гласи: „Милан: Хало? Fejza: Ај, наручи осам гулаша зови тамо и нек 
иду на рачун са собом, кад платимо собе и тај гулаш?? Осам гулаша и 2,3 литре воде. 
Остало кафе и то, не само воду и то. Ајде. Милан: А где да наручим душо, где да 
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наручим? Fejza:  Па, где су они? Милан: Код Миће. Fejza:  Код Миће наручи ту или 
јефтиније излази да им купиш ти кокошке, како?? Милан: Како год оћете ви, друже, 
кажите, то ме не занима. Може само ви кажете што се мене тиче? Fejza:  Па, за колко 
ће да буде пиле готово, да им купиш и носиш у собе? Милан: Пиле може да буде, не 
може пиле. Може да буде они батаци за пола сата, а пиле не може за два сата да буде 
готово?? Fejza:  А батаци? Колко кошта кило за осам? Милан: Пестодинара кошта 
кило, петсто динара, петстопедесет динара кило кошта. Fejza:  Кило? И колко кила да 
узмем за њих осам? Милан: По два батка узмеш за свакога и има да се наједу, неће 
знати где се налазе. Fejza:  Узми по три парчета, нек наједу, нису јели од јуче кад су 
их бацили доле. Милан: Немој зајебавати?? Fejza:  Па, јесте. По три парче осам пута 
три, двадесет четири комада?? Колко кило долази?? Милан: Не знам. Fejza:  Нек 
долази колко долази. Милан: Ја ћу сада, ја ћу рачун узети, боли ме дупе. Ваша пара, па 
боли ме ћоше. Fejza:  Ја ћу ти дати за оно и за све. Милан: Саша и ја узимамо, душо, 
ништа се ти? Узо сам ја већ за ово, а Саша ће узети, ово није проблем, има твојих пара 
код њега. Ја немам пара, душо, знаш да сам изгорео, морам да?? Fejza:  Ајде иди узми 
тамо. Милан: Ја сада наручујем телефоном. Fejza:  Три кила батаци узми, две „коле“, 
две „фанте“ и две воде. И пластичне чаше и то је то. Милан: Тако је, ајде. Fejza: Ајд“. 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног 08.11.2017. 
године у 12:16:53 часа (транскрипт разговора се налази на страни 1980 регистратор 8 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са телефона број 061/187-
9024 позвао Fejzu Gjevdeta на мобилни телефон број 387/60/310-5787. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да. Милан: Наручио сам, бато, каже, имаш четири комада у 
килограму, то иде батак на батак, оно извађена кост, без кости, разумеш. Наручио сам, 
има двадесет комада по два и  по, доста им је, има да неће моћи да поједу. Fejza: Колко 
има на килу, четири комада?? Милан: Четири комада, да?? Fejza:  Ајде, добро онда. 
Милан: А то је најпре готово, не може да буде пре пола два готово. Јел ме разумеш? 
Fejza:  У реду је, ајде. Милан: Јави им ти да ћу им ја тамо донети да знају. Fejza: 
Рекао сам им, ајде. Милан: Ајде. Fejza:  Узми леба??“. 
 
         Из садржине претходна два цитирана пресретнута телефонска разговора, 
произиалзи да окривљени Фејза Ђевдет, налаже окривљеном Милану Трифуновићу, да 
једној од две групе миграната која је смештена код Миће, однесе храну и пиће. У којој 
мери је организациона структура организоване криминалне групе чврста, показује се и 
на наизглед безначајним детаљима, где окривљени Фејза Ђевдет прецизно одређује 
шта ће се од хране купити и у којој количини за ове мигранте.  
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
09.11.2017. године у 12:30:35 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
1952-1953 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са 
телефона број 061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 061/22-88-880. 
Садржина разговора гласи: „Саша: Е, рођо?! Fejza: Рођо, полиција је била код ове 
Румунка, она кућа што је поред њу. Четири полицајца, ауто, знаш. Саша: Па, 
проваљена кућа, да. Fejza: А? Саша: Па, проваљена кућа. Fejza:  Да неће да сврати 
код ових да буде (неразумљиво). Саша: Не, не. Ево ја идем да носим картице овима. 
Fejza: Ајде и знаш ти шта ћеш да причаш и кажи оно, фон, фон. Ево ја изашо и виђи 
њих ту и ја се склонио био код ове Румунке, нема ништа, ту само прићао мало са 
момцима. И реко, ај немој се секирати, пошто било де, седам дана ћекате ту, али 
већерас идете. Саша: Аха.Fejza:  Шта је било оно синоћ, јел се неки вратио? Саша: 
Сад  ја теби кажем да је било мало проблема и да су се вратили, ти мени не верујеш. 
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Јесам ти написао поруку? Fejza:  Па, нисам ћитао бре, ја сам мртав (неразумљиво), шта 
је било? Саша: Иди, ма не, па није мого, била рација. Значи, била рација опасна. Fejza:  
Са ове стране или са оне? Саша: Шта? Fejza: Са ове стране или тамо? Саша: Са ове 
стране. Fejza: Аха. Саша: Ништа, иди у Византију, идем ја да њима носим картице  и 
нађемо се у Византију. Fejza:  Ајде, ја сам мртав, морам негде да спавам у пичку 
материну. Саша: Па, оћеш да идеш кући да спаваш, бре, лудаче? Fejza: Где си ти? 
Саша. Ево носим прво њима картице. Fejza:  Ја идем према, од ове Румунке, идем 
наниже, јер овај пут ти води у град у Шабац. Саша: Тако је. Fejza: Идем ја наниже. 
Саша: Само право. Fejza:  Право идем наниже, а ти си гол ил доле. Саша. Ја идем сада 
према тамо, центар према Румунки. Fejza: Ајде иди ти према Румунки, ја ћу негде стат 
ту да видим нешто и то је то. Ајде. Саша: Ајде.“. 
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
09.11.2017. године у 14:48:46 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
1950-1951 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја 
телефона 061/225-0910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 061/22-88-880. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: А рођо?“ Саша: Рођо, ови су луди, дај ево ме овде код Луне, 
сиђи овде доле да идемо да видимо да доведемо људе овде, јебем им дете у пичку. 
Fejza: Зашто?  Саша: Зато што су они ненормални. И ево за сат времена иду ових 
твојих шест.Fejza: Да. Саша: За сат времена иду и не никад више тамо, не ниједан 
човек неће ићи. Да доведемо све људе овде код Луне. Fejza: А шта је проблем био? 
Саша:  Па, проблем не знам брате који проблем, оће да отимају људи. Значи, оће да 
отимају паре, зато што су Албанци, не знам шта је у питању. Ја то не знам. Fejza: А? 
Саша:  Значи, одемо ја и ти са твој аути и са мојим и натоваримо људе и доведемо 
овде, брате, а ови иду за сат времена, ова шестица. Fejza: Ајде, узми ту шестицу, 
остави код тебе тамо и ове доведемо овде, ајде у ресторан, ајде. Саша: А где су ови 
сада, који су твоји? Fejza: У ресторан. Зна она шестица, они мали, све клинци моји. 
Саша: Ајде, ајде, може тако. Fejza: Ево ја сиђем сад доле, ајде. Саша: Ајде, а ти 
доведи одма ону седмицу, ајде, ја ћу да их доведем. Fejza:  Па, не могу ја да идем, иди 
ти ту и растовари после и идемо да их покупимо они, ајде. Саша: Ја нећу моћи да 
ставим ја шесторо, ајмо сиђи, идемо часком да их одведемо кући код мене. Fejza:  Ај, 
ај. Саша: Ајде“. 
 
       Из претходна два цитирана пресретнута телефонска разговора који воде 
окривљени Фејза Ђевдет и Саша Егановић, произилази да је окривљени Фејза Ђевдет 
обишао мигранте који су смештени у „Мотелу Луна“ код тзв. Румунке (сведок Естера 
Глигорић) да је сазнао да је претходног дана обијена кућа у непосредном суседству 
Мотела Луна, да је полиција очигледно вршила увиђај и постојао је страх да сврате и у 
Мотел што се ипак није догодило; Да је окривљени Фејза Ђевдет, попричао са 
мигрантима који су ту смештени и умирио их да ће убрзо наставити пут даље, а од 
Саше Егановића бива обавештен да се раније није могло кретати даље, јер је била 
полицијска рација-са ове (Српске) стране. Надаље, у следећем разговору, окривљени 
Саша Егановић, позива окривљеног Фејзу Ђевдета, који је такође у Шапцу, у време 
када се ови разговори одвијају, да групу миграната који су смештени на другом месту-
код Миће, превезу у „Мотел Луна“, јер очигледно да људи из околине хоће да 
опљачкају мигранте-Албанце. Истом приликом Егановић говори окривљеном Фејзи 
Ђевдету  да за сат времена шест миграната од укупно четрнаест, наставља пут даље ка 
БиХ. Исказ сведока Естере Глигорић и у овом делу поткрепљује утврђено чињенично 
стање, обзиром да је иста прецизно и недвосмислено објаснила да су у „Мотелу Луна“ 
примали мигранте које су довозили најчешће Милан Трифуновић и Саша Егановић, да 
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је трошкове око смештаја миграната сносио окривљени Фејза Ђевдет, на кога су се 
мигранти увек и позивали и означавали га као особу која је организовала њихов 
смештај или их упућивала на овај Мотел.  
 
         Из исказа окривљених Саше Егановића, Драгана Љубинковића и Зорана 
Алимпића, те пресуда које су донете на основу споразума о признању кривичних дела 
које су ови окривљени закључили, суд је даље утврдио да је Саша Егановић, 
поступајући по налогу окривљеног Фејзе Ђевдета, ангжовао Зорана Алимпића који је у 
два наврта 09.11.2017. године и 10.11.2017. године, превезао укупно четрнаест лица-
миграната до места Липнички шор, где их је по претходном договору чекао окривљени 
Драган Љубинковић, који им је омогућио  да дана 10.11.2017. године нелегално, ван 
државне границе, пређу на територију Републике БиХ, где су преузети од стране Н.Н. 
лица.  

 
9. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
 

са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Зораном Алимпићем који су 
правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу споразума о признању 

кривичног дела и нн. лицем 
 
        У односу на кривичноправну радњу ближе описану у одељку II тачка  9 изреке 
пресуде, окривљени Саша Егановић је приликом саслушања у истрази у ТОК, признао 
да му је окривљени Фејза Ђевдет наложио да организује превоз 5 лица-миграната из 
Београда-Борче, до Шапца; да је позвао окривљеног Зорана Алимпића и питао га да ли 
он хоће то да уради што је овај и прихватио; да је Зоран Алимпић својим возилом 
отишао у Борчу, до угоститељског објекта „Royal“ у Борчи где је преузео 5 лица-
миграната које је довезао до Шапца а потом из Шапца до Лозничког поља где их је 
предао лицу које је ове мигранте превело на недозвољеном месту, ван званичног 
граничног прелаза, са територије Републике Србије, на територију БиХ, као и да је 
овом приликом Зоран узео 100 еура од окривљеног Фејзе Ђевдета и 100 еура од њега за 
превоз миграната на овим дестинацијама.  Овакву одбрану окривљеног Саше 
Егановића суд је ценио и прихватио као искрену, лигичну и сагласну другим доказима 
изведеним током поступка, пре свега сагласну са одбраном окривљеног Зорана 
Алимпића датом у истрази у ТОК, као и сагласну исказу сведока Рада Матовића, 
власника угоститељског објекта „Royal“ у Борчи који је објаснио да су у спорном 
периоду у његовом објекту одседали између осталог и Албанци са територије АП 
Косова и Метохије, да им је у угоститељском објекту пружана услуга преноћишта и 
понекад исхрана, да је ове људе доводио окривљени Фејза Ђевдет или су долазили 
сами али су се позивали на Фејзу Ђевдета као особу која их је послала; те да су их из 
овог угоститељског објекта одвозили углавном Милан Трифуновић или Зоран 
Алимпић, а у прилог наведеном, везано за конкретну кривичноправну радњу иде и 
обимна пресретнута телефонска комуникација коју је суд извео у доказном поступку 
на главном претресу и то: 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.12.2017.године у 18:16:42 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2029, 
регистратор 8 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је  Саша Егановић са броја 
телефона 061/225-0910 позвао Gjevdetа Fejza на телефон број 061/228-8880. Садржина 
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разговора гласи: „Саша Егановић: Рођо. Gjevdet Fejza: А? Саша Егановић: Сутра у 
један сат ето мене у Београд, ти ћеш бити тамо доћи ћу ја и Јоза и са два аута да 
то све лепо седнемо друже да се договоримо и да се то натовари у један сат и да се 
дотера (неразумљиво), а значи чујемо се ујутру око десет, једанест да тачно 
кажеш колико иде и шта. Gjevdet Fejza: Па неће никада више од шест да иде 
(неразумљиво) Саша Егановић: Не мора, не не не треба више, ало, нико и не тражи 
више од шест. Gjevdet Fejza: Е, или три или шест и амин, немам ја паре за бацање, бре, 
бацио сам 20 хиљада за недељу дана. Саша Егановић: Шест комада, спреми шест 
комада сутра сам у један, пола два ја и Јоза по то. Gjevdet Fejza: Не могу да истрпим 
то брате мили, јел знаш колико су 20 хиљада? Тамо узима други човек, врати вамо 
узима други човек, не могу. Саша Егановић: Рођо (неразумљиво) мора да схватиш 
мене, мени су велики шест хиљада које морам за адвоката, борим се ко кер, ко кер се 
борим. Ништа. Gjevdet Fejza: Имам понуду, сутра ћеш да видиш поруке у Златибор 
стигни у Сарајево даш паре 300-330 еура. Саша Егановић: Рођо ако има, не љутим се 
ја иди љуби те брат нема проблема. Gjevdet Fejza: Е. Саша Егановић: Јел се ја 
љутим, ја се не љутим. Gjevdet Fejza: Па ја се не љутим, само што треба да се иде тамо 
(неразумљиво) и нисам хтео, то је разлог. Сутра ћеш да видиш поруке, сто пута ми 
данас (неразумљиво). Саша Егановић:Е ајде. Gjevdet Fejza: Ајд па се чујемо, сад 
мора да уплатим нешто за ово (неразумљиво) Саша Егановић: Ти (неразумљиво) 
потврди сутра долазим, не долазим и није проблем никакав. Gjevdet Fejza: Ајде па се 
чујемо.“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.12.2017.године у 21:50:38 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2028, 
регистратор 8 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Раде Матовић са телефона број 
063/760-0324 позвао Fejza Gjevdetа на телефон број 061/228-8880. Садржина разговора 
гласи: „Gjevdet Fejza: Да. Раде Матовић: Ало. Gjevdet Fejza: (неразумљиво) још 
двојица а? Раде Матовић: Јели јел долазите ви? Јел се враћате? Gjevdet Fejza: Да, 
да. Раде Матовић: Е па добро треба неко још да дође, ја, ја неко ме звао телефоном. 
Gjevdet Fejza: Не доћ ће још муж и жена и још неки. Раде Матовић: Аха. Рекоше да 
ће доћи вечерас око једанаест су ме звали.  Gjevdet Fejza: А? Раде Матовић: Око 
једанаест сати као ће доћи. Gjevdet Fejza: Муж, жена и двоје дете. Раде Матовић: Не, 
не, не знам ко ће, нису ми рекли, него је звао неко ко их вози, дали таксиста, дали шта. 
Gjevdet Fejza: Да да да. Раде Матовић: Да, каже сад крећемо, то је било пре два три 
сата можда и више и око једанаест ћемо доћи. Тражио ми је адресу. Gjevdet Fejza: Па 
ја сам му дао, ономе, а ја са женом сад долазим, јел има тамо једна соба има? Раде 
Матовић: Па има. Јели а јел се враћају они са децом, онај што је био? Gjevdet Fejza: 
Па он се вратио. Раде Матовић: Он се вратио? Ту је? Gjevdet Fejza: Да. Раде 
Матовић: Е па нисам ни видео, е па добро, добро. Добро, имам једну собу још вамо. 
Не, не и ти долазиш јел тако? Gjevdet Fejza: Да долазим ту, а пошто морам ту рано, 
долази још три четири и тако и онда неки одлази сутра и онда будем. Раде Матовић: 
Важи, важи, важи, ај кад дођеш па ћемо да видимо шта је. Имам овде још једну празну 
собу и тако. Ајде. Gjevdet Fejza: Ајде, ево ја идем сада, пошто сам мртав. Раде 
Матовић: Ајде, важи ха ха ха видећемо се ћао. Gjevdet Fejza: Ајде ћао здраво.“ 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. часова у 09:21:39 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2047 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на број телефона 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша: Е, рођо? Fejzа: Шта има? Саша: Нема ништа, ево сређујем се 
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мало, бријем се, туширам се, облачим се. Fejzа: А шта ће овај, оће завршити ауто 
данас? Саша: Па, 99, отеро га код мајстора, он и Јоза синоћ. Fejzа: Аха. Саша: И 
сад ће мајстор да скине мењач, да види шта му је отишло, да ли је само ламела 
или је отишао замајац? Fejzа: Па, ајде, па да знамо колко дамо. Саша: Знаћеш. 
Fejzа: Ајде. Ајде, па се чујемо мало касније. А? Саша: Ајде, ајде мало касније, ајде. 
Fejzа: Ајде“.  
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 11:40:25 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2045-2046 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са 
мобилног телефона број 061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на мобилни телефон број 
061/22-88-880. Садржина разговора гласи: „Fejzа: Ало, рођо? Саша: Е, рођо? Fejzа: 
Кажи? Саша: Нема ништа, ја контам. Fejzа: Шта има? Саша: Има, има, „ланчију“, 
има „Браво“, „Брава“ и то је тај програм, нема ништа јако. „Пунто“, то је слабо једино... 
Fejzа: (неразумљиво) Саша: Једино „Ланчија“ што вреди. Fejzа: А, „Ланчија“; које 
године? Саша: 2012. Fejzа: Јел добро (неразумљиво) Саша: Како није, „Делта“. Fejzа: 
Аха. А колко тражи за њу? Саша: Тридесет евра на дан. Fejzа: Аха. Депозит, колко? 
Саша: Триста евра. Fejzа: Ајде да видим, да му кажемо овом лудаку. Саша: А, рођо, 
јављај ми у наредних сат времена шта се дешава. Fejzа: Па, иде... иде... муж и жена, 
муж и жена и троје деце. Ситне бебе. Саша: Па, добро, нема везе, то је три и по, 
значи. Па, јел можеш да накиракаш још нешто, макар један, два и још? Fejzа: Па... То 
бројим, шест и то је то. Ајде. Саша: Ајде, ништа, ајде... Ајде у два сата ћемо кренути, 
ја и Јоза за Београд. Fejzа: Ајде, дођи и покупите одмах. Ајде. Саша: Ајде.“ 
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 15:40:44 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2027 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Зоран Алимпић звани „Јоза“ са 
телефона  број 061/130-6196 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 061/22-88-880. 
Садржина разговора гласи: „Gjevdet Fejza: Да. Зоран  Алимпић: Па, зови ову будалу, 
он је омашио пут, ја сам скренуо лево, и изашао сам на главни пут и патрола 
стоји, знаш, патрола. Gjevdet Fejza: Не може, па не може ништа, породица иде 
(неразумљиво) и то је то. Зоран Алимпић: Ја знам, него су га можда зауставили, 
гледали су ауто код мене, да су двоје деце позади, и нису мене зауставили, ја сам 
прошао, а он је отишао, ко зна, зови га, зови га. Gjevdet Fejza: Ево сад ћу га, ајде. 
Зоран Алимпић: Ајде.“. 
 
            Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 15:42:39 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2026 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао Зорана Алимпића званог „Јозу“ који користи телефон са бројем 
381/61/130-6196. Садржина разговора гласи: „Зоран Алимпић: Да. Gjevdet Fejza: Па, 
он је на ауто-пут. Зоран Алимпић: Одакле је он изашао, јебо мајку? Gjevdet Fejza: 
Па, где си ишао ти, ти си требао друго скретање десно на ауто-пут. Зоран 
Алимпић: Ма, ја сам отишао, ја сам добро ишао, ја само идем (неразумљиво), а он 
је отишао право, ја сам изашао. Gjevdet Fejza: Па, питај, питај бога где је он 
отишао, ајде. Зоран Алимпић: Ма, ко зна где је отишао он, ја немам појма, ха, ха, ха. 
Gjevdet Fejza: Кажем на ауто-пут и можда (неразумљиво) где је, ајде. Зоран 
Алимпић: Не зна ни он где је. Зовем те ја вечерас, када буде био готов ауто. Gjevdet 
Fejza: Ајде, ајде, када буде готов, ми се чујемо, ајде долазим ја тамо. Зоран Алимпић: 
Ајде. Gjevdet Fejza: Ајде. Зоран Алимпић: Ајде.“ 
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             Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 17:06:26 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2022 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 381/61/22-88-880. Садржина 
разтовора гласи:  „Fejza Gjevdet: Саша Егановић: Е брате. Fejza Gjevdet: Кажи? 
Саша Егановић: Јел си видео? Fejza Gjevdet: Да, послао сам ја тамо, а само то 
комплет? Саша Егановић: И замајац и друк лежај. Fejza Gjevdet: Па, не кошта то 
пуно. Саша Егановић: Ти си много луд, ја сам платио за Стила обичног пре једно две 
године, а замајац, ламела, корпа и друг лежај 280 евра, а шта ти је Стило, канта за овај 
ауто? Fejza Gjevdet: А и то неће да кошта више од трисга евра. Саша Егановић: Па, 
само ти је педесет скидање, педесет убацивање мењача. Fejza Gjevdet: Па, сто евра. 
Саша Егановић: Па, сто евра руке, да, и ово делове, видећемо колико изађе. Еј, зови 
на Јозин број, слушај ме добро, зови на Јозин број, пошто су они наставили даље, са 
два аута, тамо знаш, где, зови и тражи тамо, причај албански да морају мало да 
сачекају, да не би се бунили, и нека деца се мало више утоплиду, јер овај мајмун 
неће стићи до пола осам. Fejza Gjevdet: Аха, аха. Саша Егановић: Значи. Fejza 
Gjevdet: Па, добро, а где да сачекају? Са оне стране или тамо? Саша Егановић: Тамо, 
са оне стране. Fejza Gjevdet: У комби или вани? Саша Егановић: Па, не, не, морају 
сачекати једно, сигурно једно пола сата, четрдесет минута вани. Fejza Gjevdet: Вани? 
Саша Егановић: Али биће човек, али биће човек са њима, неће они бити сами, 
разумеш? Fejza Gjevdet: Важи, важи, ајде. Саша Егановић: Исто као и прошли пут, 
кад су попадали ови мајмуни, што су чекали тамо у ону шумицу (неразумљиво). Fejza 
Gjevdet: Ајде. Саша Егановић: Ајде.“ 
 
             Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 17:09:54 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2021 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Зоран Алимпић звани „Јоза“ са 
броја телефона 061/1306-196 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 061/22-88-880. 
Садржина разтовора гласи: „Gjevdet Fejza: Да. Зоран Алимпић: Кажи, видим звао си 
ме. Gjevdet Fejza: Еј, дај ми некога од њих ту на телефон од ових мојих. Зоран 
Алимпић: Ево ти. Gjevdet Fejza: Дај...У наставку разговор Gjevdet Fejza води на 
албанском језику и исти није преведен. 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 18:30:12 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2019-2020 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са 
телефона број 061/22-88-880 позвао Зорана Алимпића званог „Јозо“ на телефон број 
381/61/130-6196. Садржина разговора гласи: „Зоран Алимпић: Хало. Gjevdet Fejza: А 
како је, лепи? Зоран Алимпић: Завршио сам све, рођо, све сам завршио, ја ово, човек 
ме тамо и чеко, одмах и преузео ауто и то је то. Gjevdet Fejza: То је десетка. Зоран 
Алимпић: Мхх. Gjevdet Fejza: А шта ће ауто, неће бит до јутра готово, што нисте 
рекли, ја бих донео део из Београда данас, јебо им пас матер. Зоран Алимпић: Па, јебо 
им пас матер, и Сашу (неразумљиво) будало. Није реко данас да буде тај ауто готов, да 
да, ја идем, човече, не могу ја овде да седим овде више. Шта ми значи ових њихових 
педесет евра, пишам му се у педесет евра његових ја, што поједем данас и пола горива, 
три хиљаде динара сам (неразумљиво). Шабац-Београд, Београд до овамо, према 
Лозници и врати се, само гориво и цигаре моје, ето, четири хиљаде динара. Gjevdet 
Fejza: Да. Зоран Алимпић: (неразумљиво) сам отишао за две хиљаде, али само да 
учиним, ето, да би завршили посао. Gjevdet Fejza: Да. Зоран Алимпић: Како, како да 
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радимо сад, ја не знам за тај ауто, мајку му (неразумљиво). Gjevdet Fejza: Па, мора он 
да заврши сутра (неразумљиво), да видим уговоре ту и то је то и да сутра кренеш ако 
бог да. Зоран Алимпић: Дај, љубим те, дај негде да кренем око два (неразумљиво). 
Gjevdet Fejza: Значи, сад му кажи реци да до подне мора ауто бити готово. Зоран 
Алимпић: Он иде ујутру каже за Нови Сад, да купи неке те делове, шта је отишао, ја 
не знам. Gjevdet Fejza: Па, што није отишао данас, окрени га сада, реци ја морам да 
идем на пут. Зоран Алимпић: Па, реко сам му ја и Саши и Моми. Саша каже, ја сутра 
тек ће да купи човек делове, да види он шта је, шта има да буде више у пичку 
материну. Gjevdet Fejza: Па, ја боље, боље да сам оставио „Мазду“ седмицу, то је то, у 
пичку материну. Зоран Алимпић: Па, боље ето, да сам ја сео у Зафиру и да сам 
отишао у пичку материну моју. Gjevdet Fejza: Е, ако касни сутра одмах задимнемо 
стакла од Зафире сутра и крени са Зафиром и то је то. Зоран Алимпић: Па, не вреди 
друкчије, ништа нема друго. Gjevdet Fejza: Не ујутру, ајде питај се сад, распитај, 
колико коштају то да се задимнају (?!) стакла. Ја могу у Крушевац да ујутру рано 
завршим то за сто евра. Зоран Алимпић: За сто евра? Па, добро, ако можеш, ти уради. 
Gjevdet Fejza: Ајде, сад ћу, види Зафире иде добро и мени се чини да је сигурна. 
Зоран Алимпић: Не, не, Зафира је права, Зафира је сигурна, као око у главу, нити 
троши уља, ништа. Мало троши више горива, јер она је аутоматик, јер троши мало 
више горива, нема везе, она је сигурна мени. Gjevdet Fejza: Еј, не троши више 
(неразумљиво), на ово стаје, нису остали (неразумљиво), то је негде шездесет евра 
(неразумљиво). Зоран Алимпић: Нема везе, види ти, немој пуно да затамниш,  знаш, 
не ваља пуно фабрички, значи... Gjevdet Fejza: Фабрички да буде четрдесет пет посто, 
педесет посто. Зоран Алимпић: Е, четрдесет пет посто, да и онда ја кренем са њом и 
сутра да ја кренем, дај љубим те, Fejza, сутра увече, ја морам да кренем. Gjevdet Fejza: 
Ајде, сад ћу, сад ћу да питам овога у Крушевац, ако може ноћас да ради, дођем код 
њега то, ајде. Зоран Алимпић: А, а ти види, а и преузми овај ауто, овај што ја 
возим, „Толедо“, овај Сеат, а мени дај тај ауто. Gjevdet Fejza: Важи, ево сад ћу, сад 
ћу да се чујем ја са њим и ако може он то да ради, одмах идем вечерас.  Зоран 
Алимпић: Ајде, уради, па не вреди, сигурнија је она него „Мазда“, „Мазда“ пуно ми 
лежи доле, баш пуно (неразумљиво), доле, кад си ти ово, синоћ сам те ја шлепо, пуно 
лежи доле, а Зафира не, Зафира не осетим ништа. Gjevdet Fejza: Да, да, и мени се чини 
да је мало већа Зафира, комотнија. Зоран Алимпић: Комотнија, бре, комотније ауто, 
бољи ауто и све. Морам направити поново, поново уговор морам правити. Gjevdet 
Fejza: Ајде, сад ћу да се чујем ја са њим и ако може да ради ноћас, одма га 
(неразумљиво). Зоран Алимпић: Ајде, уради па ме зови, ајде. Gjevdet Fejza: Ајде. 
Зоран Алимпић: Ајде.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 19:23:49 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2043 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са мобилног 
телефона број 061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 061/22-88-880. 
Садржина разговора гласи: „Fejzа: Е, рођо? Саша: Још овога нема, јебо мајку у пичку 
своју, да јебе. Има још двадесет пет километара. Fejzа: Па, тако ми је писао  и мене, 
будала. Саша: Јебо матер. То са децом напољу сто људи, то... Fejzа: А кад.. Јел дуго 
време стоји? Саша: Не, ево сад их пребацили. Реко сам ја да буду тамо код њега, да 
не седе два сата, па таман би деца умрла бре. Fejzа: Јебо му пас матер. Саша: Ево, 
сад је завршио. Чека овог мајмуна, јебем му све, јебем у пичку. Fejzа: Ајде, биће само 
нек се заврши добро, ајде. Саша: Ајде. Fejzа: То је најважније, ајде. Саша: Ајде“. 
 



146 
 

          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 20:02:04 часа (транскрипт разговора се налази на странама 2041-
2042 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша: Е, рођо? Fejzа: А, рођо? Саша: Ови, ови још нису стигли, ово 
није нормално. Полудео човек. Fejzа: Па, ови негде, полиција их зауставио тамо. 
Саша: Па, шта им може кад су празни. Fejzа: Е, па то. Најважније да су празни. Саша: 
А у пичку, Драган попиздео. Попиздео. Fejzа: Па, и ја. Саша: Што плачу деца, не 
можеш ти да кажеш деци ћутите. Каже да су то велике особе па ајде. (неразумљиво) 
плаче, човече. Они су у кола плакали... Не ови код мене, код Јозе. Fejzа: Да. Саша: 
Плаче, вриште деца... Fejzа: Е боље да сам их (неразумљиво) јеси луд, јеботе. Саша. 
Рођо, има још један посо. То ћемо сутра да причамо, кад будеш дошао овамо. Има, 
много, много има робе, немамо косе на главу колко има робе, да се узму у Загреб, да се 
тера до Трста. Fejzа: Па, може. Саша: Може, то ћемо да се убацимо ја и ти. Цепамо 
цену и ако им одговара, одговара, ако не, ко им јебе матер. Али у Загреб су људи, има 
колко оћеш. Fejzа: Важи. Јел квалитетна? Саша: Да. Fejzа: Па, може брат. Саша: Они 
као четворо што су били од твог сина. Fejzа: Хммм. Саша: Еј, ти. Fejzа: Па, важи, 
важи, важи. Саша: Важи, јеси ти кренуо тамо доле? Јеси кренуо доле? Fejzа: Овде сам 
још мало ћу чекам да ово још неки да ставим да их сместим ту, па да идем. Има доста 
тога, а? Саша: Колко оћеш. Fejzа: Аха, аха. А где ће да буду паре? Саша: Овде паре, 
па шта си ти мислио? Један мора да остане овде да броји паре, да седи са мном и с 
тобом. Fejzа: Е може тако. Саша: Па, шта да ... На реч то нема. Овде дође човек, броји 
паре код тебе у руке и ми будемо с човеком док се не јави... Fejzа: Важи. Саша: Е. 
Fejzа: Може то да се заврши. Саша: Знам да може. Fejzа: Ајде, па да се чујемо, да 
видим шта овај будала ради. Ајде. Саша: Ајде види шта ради.“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 20:07:49 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2040 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejzа Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/22-88-880 позвао Сашу Егановића на телефон број 061/22-50-910. Садржина 
разговора гласи: „Саша: Јеси се чуо са овим мајмуном? Fejzа: А? Саша: Јеси се чуо са 
овом будалом? Fejzа:Полиција је зауставио ту. Саша: Па, добро, зауставила их пре 
петнаест минута. Шта може да им раду? Fejzа: Па, не видим, сад ћу да видим. Саша: 
Ајде, види. Човек (неразумљиво). Fejzа: Има права брате мили, али... Саша: Значи, 
срећа што сам молио човека, немој друже да их пребацујеш одма, остави их ту на 
десет, петнаест минута и пребаци пре, па да се они јаву да не буде до тамо деце у 
ливаду, у шуму да се разболу да падну, да будемо ми криви за децу. Попиздео, 
попиздео човек, веруј ми, друже, попиздео плаче, сад ме звао, деца само плачу. Fejzа: 
Хммм. Па, не знам ни ја сад, сад се не јавља, закључан му вибер. Ајде пробај ти га 
зовни. Саша: Ајде.“. 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 20:11:38 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2039 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са телефона број 
061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 061/22-88-880. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да? Саша: Ма, сијалица им изгорела, јебем им мајку 
мајмунску, у пичку да им јебем. Fejza: Шта каже? Саша: Ево пустили га. Мора да 
промени сијалицу, сијалицу, светло. Fejza: Аха, аха, аха. Саша: Зато су их 
зауставили, јебем им све неписмено у пичку босанско и глупаво. Fejza: Па, зато и оно 
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прошли пут заглавио ради таблице и сијалице. Саша: Који притисак, не до бог.Fejza: 
Ајде, ајде, ајде.“ 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.12.2017. године у 20:29:14 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2037-2038 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја 
телефона 061/22-50-910 позвао Fejzu Gjevdeta на мобилни телефон број 061/22-88-880. 
Садржина разговора гласи: „Саша: Ало? Fejza: Кажи? Саша: Тек сад су стигли рођо. 
Fejza: А, јеби га, каснили су без везе, ја сам му рекао да крене, али битно да су добро 
стигли. Јесу их покупили? Саша: Јесу. Fejza: Ајд са срећом, ајде. Саша: Сад што 
кажу људи, дао бог срећу сутра, преко сутра друже, морају они бити сат времена 
унапред а не овако. Fejza: А најбоље да се уради ујутру. Најсигурније. Саша: Може и 
ујутру. Ево сад ми рекао Драган, али они морају бити ујутру, значи да чекају. Јел 
нико не може да чека са људима. Fejza: Они да долазе раније да буду ту у пет 
ујутру... Саша: Јесте, може. Fejza: У пет ујутру и пут и све, ми смо после 
сигурни... Саша: Може. Fejza:  Право да иду горе. Не у Сарајево. Саша: Може, може. 
Може. Fejza: И право за горе и то је то. Саша: Може, али он да чека ту са људима. 
Fejza: Они не сме да се крене са ове стране док не буду они тамо. Саша: Еј, кад се 
каже толико, ајде пет, десет минута горе, доле, а чим се каже тад, тад мора бити. Ево ... 
(звони телефон). Fejza: Ајде, ајде. Саша: Али... Јесте.“. 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора вођеног дана 05.12.2017. 
године у 21:15:06 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2018 регистратор 
8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 061/22-88-880 
позвао број телефона 387/62/84-98-18 који користи непозната мушка особа, Адо. 
Садржина разговора гласи: „НМ: Ало, брат. Gjevdet Fejza: Чујемо се. НМ: Па, ђе си, 
јебем ти, ништа ми не јави данас. Gjevdet Fejza: Па, ево још, ови (неразумљиво), ноге 
негде тамо и сад се спреми, шта има? НМ: Па, ништа, богами, ево ме код К. Ту сам у 
Босни углавном. Gjevdet Fejza: Аха. НМ: Чекам кад јавиш, значи да има сто-посто, 
значи да ја то покупим. Gjevdet Fejza: Важи, ајде да видим. Колко требају да се 
шетају, пошто има, има. НМ: Јел, чујеш, брате? Gjevdet Fejza: А? НМ: Јел чујеш, 
чујеш сад. Аха чујем те сад, реци. Gjevdet Fejza: Колко се шета? НМ: Ђе се шета? 
Gjevdet Fejza: Тамо код тебе, колко двадесет минута, пола сата. НМ: Па, нема пуно, 
јеби га, сад, зависи ако иде, ако идемо на ову доле, доле, она има десет минута, а 
ако иде вамо горе, онда има максимално сат времена. Ако не меремо, на једну, мора 
на ову другу, пролазимо сто-посто, разумеш, јер нема воде, нема ништа, боље да 
иде дуже него да иде преко тога, преко воде. Gjevdet Fejza: Да  ти дам момке, ја 
тебе, пошто има сад муж и жена и клинце. НМ: Да, да, па нема везе. Gjevdet Fejza: 
Можеш то завршити? НМ: Море, море, није проблем. Па имам ја момка тамо 
(неразумљиво), ако треба носити и километар, километар, разумеш, није битно, 
нема шта. А мора се завршити. Gjevdet Fejza: Аха. НМ: Значи, овде само иду. 
Gjevdet Fejza: А стани, имају ли места где да буду? НМ: Па, ђе би ти њих. Овде у ово 
прво место овде, или тамо возио даље? Gjevdet Fejza: Прво место ту. НМ: Прво место 
овде. Колко би требало остати, временски? Gjevdet Fejza: Па, ако ти пребациш увече, 
до јутро. НМ:  До јутра... Имају ђе бити до јутра, није проблем, што се тиче једну ноћ. 
Gjevdet Fejza: Ујутро, ујутро одмах иду даље. НМ: Иду даље, значи ОК... Може брате, 
није проблем, могу, што се тичу тога, могу остати. Ја их све узмем ујутру. Gjevdet 
Fejza: Ајде, ајде да се чујемо сутра онда? НМ: Сутра ме зови на овај мој број, значи 
зови, мораш ми јавити прије, тако да све могу организират, а не касно кад ми јавиш, 
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онда је проблем. Ето. Gjevdet Fejza: Важи, ајде. НМ: Важи, ајде. Gjevdet Fejza: 
Ајде.“. 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.12.2017. године у 15:32:05 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2015 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао Зорана Алимпића, званог „Јоза“, на број телефона 381/61/130-
6196. Садржина разговора гласи: „Зоран Алимпић: Ало? Fejza Gjevdet: Е? Зоран 
Алимпић: Ево ме, ево ме на ауто-путу, ауто (неразумљиво). Fejza Gjevdet: Питај 
онога што прича српски тамо, он је заборавио личне карте овде своје, и од жене и од 
деце. Зоран Алимпић: (прича са човеком који зна српски) Чије си личне карте 
оставио? Документа, јел су код тебе све? Буди на вези... Fejza Gjevdet: Ооо, где  ти је? 
Зоран Алимпић: Па, која особа прича, пита? Fejza Gjevdet: Па, ево ту собу што је он 
спавао, која соба, муж и жена. Зоран Алимпић: (што си ти спаво). Стани да видим. 
Fejza Gjevdet: Муж и жена и деца, у коју собу, у ваздуху је спаво. Зоран Алимпић: 
Стани, стани, само да он види. Fejza Gjevdet: У ваздух је спаво, а мислим ја за и дупе, 
јел су опрали, јел су очистили или не. Зоран Алимпић: Ха, ха, ха, ха, сад ми нестало 
једно светло, јебем му фамилију, овај ауто шта је са њим (прича са трећим лицем). 
Сигурно твоје, ево ти га, ево ти га. Fejza Gjevdet: Где ти је остао, јел имаш сва 
документа код себе? Зоран Алимпић: (треће лице које је са Зораном у колима 
одговара на албанском). Fejza Gjevdet: (разговор до краја се води на албанском), нема 
превода.“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.12.2017. године у 17:26:16 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2016-2017 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са 
телефона број 061/22-88-880 позвао непознату мушку особу која користи број телефона 
00387/62/455-646. Садржина разговора гласи: „НМ: Ало. Fejza Gjevdet: Ало. НМ: 
Реци. Fejza Gjevdet: Ало, чујемо се? НМ: Чујем, чујем те. Fejza Gjevdet: Јеси подиго 
оно? НМ: Јесам, јесам. Fejza Gjevdet: Еј, види, шта сам хтео ти рећ. НМ: Реци. Fejza 
Gjevdet: Кад ћеш да их покупиш... Пусти њему, идејо муж и жена и један момак са 
њима и то два клинца нека иду ујутру. НМ: Колко има? Fejza Gjevdet: Па, има пет 
одраслих и четири бебе. НМ: Аха, то сад све заједно? Fejza Gjevdet: Да, али нека иде 
ово, три одрасла и две бебе, а ове остави за један дан касније. НМ: Може, може 
(неразумљиво), кад их смјестим. Fejza Gjevdet: Да, да видим, ја сутра преко дана 
пошто ја имам још својих у Сарајево, да гурам двојку и тако да имаш тамо опет пуно, 
за пет људи. НМ: Може, може, није проблем, може, може, али зваћу ја тебе само док 
сместим ко шта, ко иде, знаш да ћу те звати. Fejza Gjevdet: Е тако. НМ: Кад ће он бити 
горе? Fejza Gjevdet: Ево сад да се чујем ја са њима. НМ: Значи горе, у ону стијену, 
знаш где смо купили? Fejza Gjevdet: Па, ти боље иди још мало ниже тамо, пошто је 
лоше место, мало ту, за једно пет километра још доле, има лепо место ка 
(неразумљиво). НМ: Може, хајд, није то проблем, немој баш горе да идем, нема горе... 
Fejza Gjevdet: Горе није потребно, где видиш да је најбоље и то је то. НМ: Може, 
може. Fejza Gjevdet: Ти видиш, а очи имаш, где ту је најбоље, буде то. НМ: Добро. 
Fejza Gjevdet: Ајде. НМ: Добро, ајде. Fejza Gjevdet: Ајде, па се чујемо, ајде. НМ: 
Може. Fejza Gjevdet: Ајде.“ 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.12.2017.године у 18:22:35 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2035-
2036, регистратор 8 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја 
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телефона 061/228-8880 позвао Зорана Алимпића на број телефона 61/130-6196. 
Садржина разговора гласи: „Fejza: Ало? Зоран: Е рођо. Fejza: Шта има? Зоран: 
Ништа завршио сам ово, откад, икад. Fejza: А? Зоран: Овај завршио сам реко ово што 
сам ја довео. Fejza: А? Зоран: Што сам оставио, е, кажи ми био сам ту, постао кум, 
није ми то по вољи, твоје паре су код мене, да знаш што си ми дао, 120 еура, нисам му 
ја дао ништа. Није ми по вољи то, да би ја то урадио. Fejza: Зашто? Зоран: Па није, 
није он за то, тај стручњак треба да буде како треба то је фолија купљена... Fejza: А? 
Зоран: У радњи, купљена фолија у радњу. Fejza: Аха. Зоран: То је пуно затамљена 
није добра. Fejza: (неразумљиво) Зоран: Показао ми он. Fejza: Аха. Зоран: И ја нисам. 
Fejza:...кажи, кажи. Зоран: Види овако, ја када сам видео то какав је, ја хтео да ми 
покаже, ја ставио на стакло позади, ја сам видео да то није та права фолија, то је 
купљена фолија. Fejza: Ааа. Зоран: И он да ми узме толике паре и ја нисам хтео да га 
дам. Fejza: Аха. Зоран: Па  види мени не фали ништа овако, да ми он стави те фолије, 
да ме он зајебава, ја затамним мало стакла, пустим мало тамо (неразумљиво) у Италију 
и уватим тамо сина (неразумљиво) људе и ја идем, мени, боље ми је овако. Нормално. 
А када види затамљен ауто пун (неразумљиво) и видим босанске табле нечије друга 
прича. (неразумљиво) Ја сам био хиљаду пута, ја седнем са тобом и са људима, ја идем 
овако, ако ти оћеш. Fejza:Важи важи важи. Зоран: Кад оћеш, шта оћеш причај. Fejza: 
Ајде сад ћу ти за пола сата да знам, ајде. Зоран: Ајде ја. Ако ја само се истуширам, 
купам се и дођем по паре, ја одма. Fejza: Ајде, ајде туширај се и после туша се чујемо, 
ајде. Зоран: Ајде, ајде.“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
07.12.2017.године у 17:02:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2033-
2034, регистратор 8 списа Кти.број 1/18) суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
телефона број 061/228-8880 позвао непознату мушку особу која користи број телефона 
број 3876/245-5646. Садржина разговора гласи: „НМ: Ало? Fejza: Да, чујемо се. Кажи 
брате. НМ: Шта има јеси договорио ти са овим за ујутру. Fejza: Ови, четворка нек иде 
ујутру брате. НМ: Четворка? Fejza: Да, нек оно два момка и жене и двоје деце, то. 
НМ: Два човека и жена и двоје деце, то је ... Fejza: Четири. А стају тамо још тројка, 
после она жена, мушкарац и двоје деце. НМ: Ммм. А ова двојка не долази ноћас? 
Fejza: Не може да стигне изгледа да су поломили ноге. Могуће да ћу ја после гурат 
четворку сутра. НМ: Ммм. Добро, добро. Fejza: Или да видим ко ће да иде по њих. 
НМ: Ммм. Fejza: Тамо има четворка, и да буде са овима....НМ: А овај ће, овај ће, овај 
значи сто посто узима сутра ујутру? Fejza: Па сад му пустимо плату и мора да узме 
брате мили. НМ: Ммм. Fejza: Нема ту...НМ: Ако мораш ишта пусти исто вамо да ја 
овоме истрешим овоме што су код њега. Fejza: Види то, све ћу да видим шта могу да 
завршим ноћас нешто ако не могу ујутру ће бити завршено али више не сме ово да се 
понови, задњим минутом да лаже мене да не иде. НМ: Па то не може тако знаш. Fejza: 
Ја припремим све, лажем читав ланац. НМ: Аха. Fejza: Читав ланац горе тамо а 
њему се не иде не може. Само што има тај део (неразумљиво) игра се тако, а ја сам 
вратио (неразумљиво) у Загреб и само (неразумљиво) деца иду код њега. НМ: Ајде ти 
кад он теби потврди сто посто да иде ујутру, значи ти мене зовни одма, значи да ја 
видим шта ћу. Fejza: Па у случају ако не тамо иди све за Загреб и то је то. НМ: Све?  
Fejza: Па ако неће он то да гура тамо, иди све за Загреб и то је то. НМ: Добро. 
Може. Fejza: То мора да се реши. НМ: Добро. Fejza: Ајде. НМ: Ајде.“ 
 

10. 
 

Окривљени Фејза Ђевдет, 
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са правноснажно осуђеним Сашом Егановићем, Миланом Трифуновићем, Драганом 

Љубинковић, који су правноснажно осуђени пресудама које су донете на основу 
споразума о признању кривичног дела и нн. лицем 

 
              У односу на кривичноправну радњу, ближе описану у одељку II тачка 10 
оптужнице, суд  је на основу изведених доказа у списима предмета на становишту да је 
одбрана окривљеног Фејзе Ђевдета који је оспорио извршење и ове кривичноправне 
радње, нелогична, противуречна другим доказима изведеним током поступка и као 
таква срачуната на избегавање кривице окривљеног. Из одбрана саокривљених, Саше 
Егановића, Милана Трифуновића и Драгана Љубинковића, који су закључили 
споразуме о признању кривичних дела, које је суд прихватио и на основу истих донео 
пресуде по основу признања кривичног дела, у које је у доказном поступку на главном 
претресу извршен увид и исте је суд прихватио као искрене, логичне и сагласне 
исказима сведока, писним доказима у списима предмета, а посебно садржином 
пресретнуте телефонске комуникације која се одвијала међу окривљенима а коју је суд 
преслушао и у исту извршио увид, суд је на несумњив начин утврдио да је окривљени 
Фејза Ђевдет у периоду од 04.01.2018. године до 08.01.2018. године организовао 
транзит и недозвољени прелаз државне границе Републике Србије за укупно шест лица 
и то три држављана Републике Србије са подручја АП Косова и Метохије и три 
мигранта непознатог држављанства од Београда преко територије БиХ до непознате 
локације на територији Републике Словеније. Из пресретнуте телефонске 
комуникације се јасно види да је окривљени Фејза Ђевдет прво у комуникацији са 
Сашом Егановићем, коме најављује нову туру миграната и налаже му да ангажује као и 
у ранијим ситуацијама Милана Трифуновића, који треба да изврши превоз миграната 
од Београда до места Липнички шор ( разговор од 04.01.2018. године у 10:04:05 часова, 
између окривљеног Фејзе Ђевдета и Саше Егановића: „Fejza: Дај боже дај 
(неразумљиво), види шестицу сам ти спремио, нек излази у пола три да их покупи, 
да иду директно ноћас. Саша: Да, добро, рођо. Колко комада има? Fejza: Шест их 
има, а увече иду још шест и сутра још шест“а што је у потпуности сагласно са 
одбраном Саше Егановића из истраге који је био изричит да је увек добијао налоге од 
окривљеног Фејзе Ђевдета, као и са одбраном Милана Трифуновића који је учинио 
неспорним своје ангажовање у сваком појединачном случају и то да га је углавном 
ангажовао Саша Егановић, а да је понекад био у контакту и са Фејзом Ђевдетом 
непосредно,што се ретко дешавало.  
 
        Да је окривљени Милан Трифуновић, ангажован да са непознате локације у 
Београду, преузме 6 лица-миграната, од којих је двоје сместио у аутобус, а четворо у 
свој ауто, суд је утврдио из пресретнуте телефонске комуникације и то телефонског 
разговора који су дана 04.01.2018. године у 11.48:44 часа, водили окривљени Фејза 
Ђевдет и окривљени Милан Трифуновић, где окривљени Фејза Ђевдет саопштава 
Трифуновићу: „Fejza: Ти, значи, ако оћеш иди сам. Два ми стави у аутобус и иди... 
Све шест их покупи. Милан Трифуновић: Да, да. Шест комада има, јел тако? 
Fejza: Па, да! Покупи сам шест, јебо га ти.“ Из пресретнутог телефонског разговора 
који су дана 04.01.2018. године у 14:46:46 водили окривљени Фејза Ђевдет и 
окривљени Милан Трифуновиш, утврђено је да је окривљени Милан Трифуновић  око 
14:40 часова преузео  свих 6 лица, од чега је свој ауто сместио 4 лица „Fejza: Јел си их 
покупио? Милан: Да, душо, овај, кажи ми само, код кога су паре, шта, како, јел они 
мени плаћају ово или шта?“  
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        Надаље, да су двојица миграната које је Милан Трифуновић сместио у аутобус, 
купио им карте уз упутство возачу да им скрене пажњу на ком аутобуском стајалишту 
треба да напусте аутобус, легитимисана од стране полиције, утврђено је увидом у 
извешај МУП РС, Дирекција полиције, Служба за борбу против организованог 
криминала, Стална ударна група за сузбијање кријумчарења људи 03/2-6-7 сл. Број 
27/18 од 05.01.2018. године (стр. 860-861 регистратор 4 списа Кти. 1/18) и то да су дана 
04.01.2018. године, овлашћена службена лица СБПОК на ауто путу Београд-Загреб, на 
наплатној рампи „Шимановци“зауставили аутобус превозника „Дуга Петловача“ 
регистарских ознака ША049-УО који саобраћа на релацији Београд-Лозница, ауто 
путем преко Шапца и том приликом у аутобусу су између осталих легитимисани и : 
Vranezi Albin, рођен 17.10.2000.године, чији идентитет је утврђен на основу личне 
карте непризнате државе Косово број ID 0882146 издата дана 13.12.2017. године и  
Kryeziu Florent, рођен 18.08.1991.године, идентитет утврђен на основу личне карте 
непризнате државе Косово бр.   ID 0844840 издата дана 26.09.2017. године. Након 
легитимисања, ова лица су наставила пут до одредишта у близини Липничког шора, 
где их је сачекао окривљени Милан Трифуновић, који их је потом, по претходно 
добијеним налозима, превезао до договореног места у близини државне границе са 
БиХ, до ког је већ раније превезао четири лица, и све их је на овом месту предао 
окривљеном Драгану Љубинковићу (а што се утврђује и из пресретнутог телефонског 
разговора који воде окривљени Фејзо Ђевдет и окривљени Милан Трифуновић, дана 
04.01.2018. године у 11:48:44 часа, где Милан Трифуновић потврђује да је у питању 
исти човек) кога је претходно ангажовао окривљени Саша Егановић, а у циљу њиховог 
недозвољеног прелаза границе. Из садржине пресретнутог телефонског разговора који 
је вођен 04.01.2018. године у 17:46;00 часова између Милана Трифуновића и Фејзе 
Ђевдета, суд је на несумњив начин утврдио да је окривени Милан Трифуновић, 
завршио свој део посла, да је 6 миграната у путу за БиХ: „..... Милан:Ово је завршено. 
Fejza: Ај, (неразумљиво) јел су тамо или вамо? Милан: Сад иду тамо. Fejza: А, ајде 
(неразумљиво) важи. Милан: Где си ти? Fejza: Ево, сад улазим у Београд. Милан: А, 
добро, добро, ево и ја идем према Шапцу. Fejza: Ајде, ајде. Милан: Ти ћеш доћи 
вамо, јел тако? Код Саше. Fejza: Да, ајде. Милан: Важи. Fejza: Ајде. Милан: 
Ајде.....“. Надаље, да су сва лица-мигранти, прешла на територију БиХ,  и настављају 
даље пут, по инструкцијама и надзором окривљеног Фејзе Ђевдета, а уз помоћ НН 
лица која је организовао окривљени Фејза Ђевдет, суд је утврдио и из пресретнутог 
телефонског разговора који је вођен дана 04.01.2018. године у 20.04:34 часа између 
окривљеног Фејзе Ђевдета и извесног Аде: „.....Адо: Ништа, кренуло, па видећемо, 
ако бог да, шта ће бити (неразумљиво) ја сам вамо (неразумљиво). Fejza: Јесте 
кренули са оне стране? Адо: Прије десет, петнаест минута, већ су код 
(неразумљиво) пичимо. Fejza: Ајде, сретно. Адо: Ајде, ајде, ја исто  сам реко, ајде. 
Fejza: А јеси видео где иду, нек иду тамо где је била ова задњи пут, ајд“ 
      
      Из документације коју је ТОК прибавило од стране Републике Словеније и 
Републике Хрватске путем међународне правне помоћи, у коју је суд извршио увид у 
доказном поступку на главном претресу, суд је утврдио да су дана 08.01.2018. године 
око 17:25 часова приликом уласка из Хрватске у Словенију, када су недозвољено 
прешли државну границу на прелазном месту Туниш (Клуни-Туниши) без уредних 
докумената за боравак на територији Републике Словеније, од стране овлашћених 
службених лица Републике Словеније лишени слободе држављани Републике Србије 
са подручја АП Косова и Метохије и то: Bashkim Tafilaj рођен 23.05.1968. године; 
Kryeziu Florent, рођен 18.08. 1991.године; Vrenezi Albin рођен 17.10.2000. године; 
Fisnik Zogu рођен 26.04.2000.године. Наведена лица су у поступку реадмисије, враћена 
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из земље у којој су неосновано боравили на територију земље порекла-Републике 
Србије. 
 
        Чињенице да је окривљени Фејза Ђевдет лично, али и посредством других лица 
и у случају конкретне кривичноправне радње, ближе описане под тачком 10 изреке 
пресуде, вршио плаћања и да је по том основу издавао налоге за плаћања 
припадницима организоване криминалне групе и нн лицима те да је био упознат са 
међусобним плаћањима и потраживањима припадника организоване криминалне групе 
у конкретоном случају, утврђене су и из садржине пресретнуте телефонске 
комуникације која следи, а из које јасно произилази његов договор о томе колико 
новца треба платити Милану Трифуновићу; колико пара очекују и добијају нн лица 
која омогућавају транзит и недозвољен прелаз границе преко територије Републике 
БиХ, а потом и преко територије Републике Хрватске (комуникација између Фејзе 
Ђевдета и окривљеног Милана Трифуновића од 04.01.2018. године у 14:46:46 часова: 
„Ђевдет: „Јел си их покупио?“ окривљени Трифуновић: „Да душо, овај кажи ми само 
код кога су паре, шта, како, јер они мени плаћају ово или шта?“ окривљени Ђевдет: 
„Није проблем, ајде.“ Окривљени Трифуновић: „Они јел тако, од њих узимам?“Ђевдет: 
„Ја ћу да се чујем после са њим, ајде.“ Окривљени Трифуновић: „Зваћу те ја, ајде.“; 
затим њихова телефонска комуникација од 04.01.2018. године у 15:05:45 часова, 
окривљени Ђевдет: „Ево рођо.... види има 290 до Тузле?“ Окривљени Трифуновић: 
„Добро, добро.“, окривљени Ђевдет: „Значи 60 имаш а после кад ја стигнем требаш, 
колко ћеш ми узети да возиш једнога до Тузле?“ окривљени Трифуновић: „60 евра 
Мићо...“ окривљени Ђевдет: „Док ти завршиш своје обавезе и овај ће стићи.“ 
Окривљени  Трифуновић: „Ајде. Само ти мени реци колко мени ови дају пара да ти 
објасниш њима.“ Окривљени Ђевдет: „ 1800, 60 евра остављаш за себе.“ Окривљени 
Трифуновић: „Добро.“ Окривљени Ђевдет: „1740 њима тамо“. Окривљени 
Трифуновић: „Добро...“ комуникација окривљеног Фејзе Ђевдета и НМ лица Зоран од 
05.01.2018. године у 13:56:55 часова, окривљени Ђевдет: „Ајде па иди тамо на онај 
турски кебап па узми мог возача, и он нека дигне нек ти да 400 евра и ти подигни 2 
ајд.“ НМ лице Зоран: „Јел ти дао шта си слао, вестерн унион? Ајде.“ Те комуникација 
од 13:57:41 часова, окривљени Ђевдет: „Е наручи нешто, подигни 600 евра, 400 евра 
даш њему а 200 држи за пут. И кад сигнеш тамо он треба да ти да 5.000 евра. И 4.000 
евра пуштим мене одма у Сербију. “НМ лице Зоран: „Добро, није мониграм него да ти 
пустим на вестерн унион.“окривљени Ђевдет: „Па може било које није проблем, они 
кошта јефтиније. Ову казну сад ти платим ја, следећи пут казну износиш сам.“ НМ 
лице Зоран: „Добро, нема везе, јеби га, нисам знао морао си све говорити јер знаш како 
ја први пут се крећем кроз ово“ као и њиховом комуникацијом од 06.01.2018. године у 
04:13:36 часова НМ лице Зоран: „Ево стигли смо, само не можемо да се снађемо док он 
сад дође по нас овде.“ Окривљени Ђевдет: „Важи, па узми паре тамо, 5 хиљада евра, 
ајде.“ НМ лице Зоран: „Добро...“ те СМС комуникације окривљеног Фејзе Ђевдета од 
05.01.2018. године у 18:04:56 часова чија садржина гласи: НУСРЕТА КУДИЋ је 
примио вашу дознаку. Хвала на поверењу. Ваш Western Union“ односно СМС 
комуникацијом од истог дана у 15:49:40 часова, садржине:“АМЕЛА ФЕТАХОВИЋ је 
примио вашу дознаку. Хвала на поверењу. Ваш Western Union“.......) 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 09.19:40 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2140-
2141 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Саша Егановић са броја 
телефона 61/22-50-910 позвао Милана Трифуновића на  број 064/41-52-972. Садржина 
разговора гласи: „Милан: Е... Саша: Јел те није звао овај матори мајмун? Милан: Не, 
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није, није... Саша: Добро, добро. Милан: А? Шта, кад је требао да зове? Саша: Па, 
рекао је данас. Милан: Па, требао је јуче да зове, колко се ја сећам. Саша: Па, јебем... 
Милан: Ја сам (неразумљиво) од оног нашег... Није звао. Саша: Добро. Милан: Па, 
јел си се ти чуо са њим? Саша: Ма, не, порукама само. Милан: А? Саша: Порукама, 
каже да данас има. Милан: Па, не знам, није звао никако. Саша: (неразумљиво) он је 
мени много, пара... Ајде, ових петсто евра што је дужан, мање-више, ау, човече, за 
„Пасата“ човек не помиње, нити имамо уговор, нити курца, нити палца. Милан: Да, не 
можеш ни да преведеш. Саша: Јеси луд? Милан: Не можеш ни да продаш, не можеш 
ништа. Саша: Само у оглас да дам, једно три хиљаде евра. Милан: А? Саша: Само у 
отпад, ништа више. Милан:Па,  отпад и како се зове, може да те тужи, може да каже да 
си му узео и ћао ђаци. И дође милиција и узме ти час посла и довиђења. Саша: Ма, 
може да јебе своју маму у пичку. Милан: Па, чекај, јел не може, кажи ми. Саша: Па, 
како не може, све може. Милан: Па, може, брате, он може лагано да пријави полицији, 
узели ми ауто и готово. Ако хоће, ако хоће, разумеш. И дођу, дођу, брате и на плац иде 
ауто, ту је број шасије, он има све, јел саобраћајна код њега или код овог? Саша: Код 
мене је саобраћајна. Милан: Па, нема везе, шта год... Саша: Па, добро, не сме он то да 
се игра, са тим стварима, зато што су дупле табле, он има... Нашао сам ја дупле таблице 
и косовске да има од тог „Пасата“, то не сме. Милан: (неразумљиво) Саша: И српске. 
Да, бре. Милан: Па, знаш како они, ја сам гледао, они са косовским таблама, не они 
што су били ту код нас, што је (неразумљиво) КС, него другачије, неке табле, они кад 
на граници доле, кад долазе, они морају да прекрију табле, они у Србију улазе и 
прекрију табле или скидају табле. Јел ме разумеш? Саша: Па, да. Ја ево нашао сам 
нове, нераспаковане. Милан: Па, да, они не смеју да возе са тим таблама, само смеју са 
оним таблама што пише у средини оно КС... Јел ме разумеш. Чек да узмем 
(неразумљиво) (чују се у позадини мушки гласови), ништа, ајде, чујемо се, да видим 
шта хоће. Саша: Ајде.“ 
 
       Из садржаја СМС поруке реализована дана 04.01.2018. године у 09:31:22 
часа (транскрипт се налази на страни 2048 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је 
утврдио да је Саша Егановић са броја телефона 381/61-22-50-910 упутио СМС поруку 
Fejzi Gjevdetu на телефон број 061/22-88-880. Садржина поруке гласи: „Добро јутро, 
Fejzo. Дрогираш, ја те молим да ми не набијаш притисак више, јебеш некога два месеца 
па глумиш неко лудило. Fejzo, човек сам био за тебе и данас“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 10.04:05 часова (транскрипт разговора Саша Егановић са 
телефона број 061/22-50-910 позвао број телефона 061/22-88-880 који користи Fejza 
Gjevdet. Садржина разговора гласи: „Fejza: Да, рођо, кажи? Чујеш? Саша: Ало? Fejza: 
А, чујемо се, кажи? Саша: Ало? Fejza: Ало, чујем, чујем, реци? Саша: А де си рођо, 
да бог да се... Fejza: А? Саша: Где си рођо, да бог да те плавуше силовале. Fejza: Дај 
боже дај (неразумљиво), види шестицу сам ти спремио, нек излази у пола три да их 
покупи, да иду директно ноћас. Саша: Да, добро, рођо. Колко комада има? Fejza: 
Шест их има, а увече иду још шест и сутра још шест. Саша: Добро, рођо... Па, ако 
ћеш доћи да обиђеш свог рођу, сви моји пријатељи, а знате где сам, нико није дошо да 
ме... Fejza: Па, кад ћу, само да се обесим, они шпијуни ми јебали мајку за десет и 
осам људи брате, хвала богу да сам нешто спасио. Саша: „Добро, рођо. Fejza: 
Двадесет и осам комада су ми јебали мајку, јебем им све, све им јебем. Они су 
шпијунирали једно другога. Саша: А кажи ми сад си у Србију? Fejza: Па, ја можда 
вечерас долазим, а ови нек иду директно. Ја ћу сад за сат време ћу да имам мрежу 
српски број и зваћу овог (неразумљиво) и нек позове тамо, нек иду директно. Саша: 
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Добро, није проблем. Овај, шта сам хтео да кажем, овај, ништа, зови Мишу, да довезе 
то... Fejza: Кад излазиш ти бре, јеси кући или где? Саша: Не, не, ја сам изашао бре, ево 
ме овде у кафић, пијем чај. Fejza: Е, пријатно. Тако рођо, па чујемо се за пола сата. Ја 
имам бољи сигнал, они имају иљаду и седамсто четрдесет код себе. Саша: Па, знам 
рођо, ти знаш, а где иду они до Тузле, јел да? Fejza: За Тузлу, тамо их чека, зна онај 
мали, исти човек их чека и даље. Тамо не идем ја код шпијуна више никад. Ако те 
питају јел ради, реци... Саша: Не, не, не... Fejza: Отишо, отишо у Прибој, јеси чуо? 
Саша: Јесам (неразумљиво). Кад си ушо тамо, знаш да сам ти ја писао поруку, ћао. 
Fejza: Ја сам реко има да идем тамо и ти кажи њима, отишо тамо не јавља се уопште. 
Саша: Ништа, хајде рођо, чујемо се за пола сата рођо. Fejza: Ајде, важи, ајде, ајде. 
Саша: Ајде.“. 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 11.48:44 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2128-
2129 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са броја 
телефона 061/187-90-24 позвао број 61/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. Садржина 
разговора гласи: „Милан Трифуновић: Где си (неразумљиво) Fejza: Е (неразумљиво), 
како је? Милан Трифуновић: Где си бајо? Fejza: Ево видиш (неразумљиво) кад ти 
долазио. У пола три се договорио одма да иде у директно. Милан Трифуновић: Да, 
да. ОК, није проблем. Реко ми је овај све. Сретна ти Нова година. Fejza: И теби, 
такође. Милан Трифуновић: Да ове године... Fejza: Мало, мало ја долазим касније, 
мало. Милан Трифуновић: И ја. Fejza: А ви, ако сте сад, не идеу директно они. 
Милан Трифуновић: Добро. Тамо, који, има ли контакта тамо? Fejza: Онај, онај, од 
прошли пут исти. Милан Трифуновић: Добро? Fejza: (неразумљиво) и то је то. 
Милан Трифуновић: Има број телефона мали? Има? Fejza: Па, има! Ако нема, ја ћу 
му слат. Милан Трифуновић: До... Пошаљи ти мени боље број, да ја њима пошаљем, 
паметније поруку. Можеш поруку да ми пошаљеш... Fejza: Па, имаш ти од прошли 
пут, брате. Не? Милан Трифуновић: А не знам дал сам ја уписао у пичку материну. Ја 
сам то записао на папир... Fejza: Ево сад ћу да видим ја, да извадим  (неразумљиво) 
сад... Милан Трифуновић: Ако имаш, боље ми дај да ја упишем у (преклапање) Fejza: 
А, имам, имам! Имам. Сад ћу да ти дам... Милан Трифуновић: Да, ја, овај, кажем 
њему. А? Fejza: Сад ћу ти, само да станем негде и да извадим из телефона. Милан 
Трифуновић: Добро, хоћеш поруку да ми пошаљеш или да сачекам да... А? Fejza: 
Поруком ћу слати. Ово. На вибер. Милан Трифуновић: Ајде, пошаљи ми на вибер 
онда. И то је то. Fejza: Ајде, ајде. Милан Трифуновић: А, јавићу ти, ја ћу ти јавити, 
кад тамо да чекаш. Кад ћу ја с (неразумљиво), па кад тамо да те ... Fejza: Ти, значи, ако 
оћеш иди сам. Два ми стави у аутобус и иди... Све шест их покупи. Милан 
Трифуновић: Да, да. Шест комада има, јел тако? Fejza: Па, да! Покупи сам шест, 
јебо га ти. Шта га (неразумљиво). Милан Трифуновић: Не, не, не. Немој ти да се 
секираш, шта ћу ја да радим. Само ти уживај, брате. Немој ти да се секираш. Fejza: Е, 
тако. Ајде, ај. Милан Трифуновић: Ништа се ти не секирај. Ајде. Ајд. Fejza: Боље да 
узмеш ти паре, него неки други. Ајде. Милан Трифуновић: Ајд.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 14.46:46 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2123 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
61/22-88-880 позвао број телефона 064/415-29-72 који користи Милан Трифуновић. 
Садржина разговора гласи: „Милан: Е... Fejza: Јел си их покупио? Милан: Да, душо, 
овај, кажи ми само, код кога су паре, шта, како, јел они мени плаћају ово или шта? 
Fejza: Није проблем, ајде. Милан: Они, јел тако, од њих узимам? Fejza: Ја ћу да се 
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чујем  после са њим, ајде. Милан: Ајде, (неразумљиво) за пет, шест. Fejza: За пет 
минута. Милан: Зваћу те  ја, ајде.“ 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 15.05:45 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2121-2122 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са 
телефона број 064/41-52-972 позвао број 61/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина разговора гласи: „Милан: Хало. Fejza: (неразумљиво) кажи... Милан: Где 
си рођо? Fejza: Ево рођо... Види, има (неразумљиво) 290 до Тузле? Милан: Шта? 
Fejza: 290 до Тузле. Милан: Добро, добро. Fejza: Значи, 60 имаш а после кад ја 
стигнем, требаш, колко ћеш ми узети да возиш једнога до Тузле? Милан: А, не 
знам којег, шта, којег има? Fejza: Он је са мном овде, он вози. Идеш одмах са њим, 
да. Милан .Добро. Fejza: Колико тражиш њега до Тузле? Милан: До Тузле, колко 
сам ишо, то је ја мислим. Не знам тачно. Fejza: Па, ишао си за Сарајево брате. 
Милан: Не, не, у ствари да, јебо те, Сарајево, 100 евра ово је. Fejza: До Тузле... 
Милан: Колко беше, у пичку... Ово ти је... Fejza: Шездесет евра... Милан: Шездесет 
евра Мићо... Fejza: Ајде, ајде, завршено то, ајде, шездесет имаш тамо и шездесет за 
овога и четрдесет, то је шест пута шездесет, пет пута три, деведесет???? Милан: Не, 
не, сто Мићо, два аута  ја, не могу да ... Fejza: (неразумљиво) тамо има шездесет, 
четрдесет са (неразумљиво) и шездесет за овога и стотку добијеш, када овог 
узмеш и то ти је то. Милан: А ко ми даје сто евра за ове кад прелазим, када идем. 
Fejza: Овај што га возиш за Тузлу. Милан: Он даје све? Fejza: Па, да, он је са мном у 
ауто. Милан: А где ћемо се наћи ја и ти? Fejza: Па, ја ћу доћи тамо до тебе. 
Милан: Где? У Шабац? Fejza: Па, да. Ево ја сад прелазим Краљево. Милан: А, добро, 
добро. Али ти ћеш доћи касније, јел тако? Fejza: Па, можда за два сата, док завршиш 
то, ја ћу ти овога довести и идеш право. Милан: Добро, добро. Fejza: Док ти завршиш 
своје обавезе и овај ће стићи. Милан: Ајде. Само ти мени реци колко мени ови дају 
пара да ти објасниш њима. Fejza: 1.800, 60 евра остављаш за себе. Милан: Добро. 
Fejza: 1.740 (неразумљиво) њима тамо. Милан: Добро... Fejza: Шест пута, ево да 
рачунам ја па ти кажем...“. 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 15.08:47 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2120 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 64/415-29-72 који користи Трифуновић Милан и 
НМ мигрант. Садржина разговора гласи: „Милан: Хало? Fejza: 1740 евра имаш за 
онамо и 60 евра, то ти за тебе, они дају тебе 1.800. Милан. Тако је  и ти после ми 
дајеш (неразумљиво). Ово ми даје тај, ево објасни тамо њима пошто не знају... Fejza: 
Само једног од њих, код једнога су паре, један што има малу браду. Милан: Код кога 
су паре, код кога мани, код кога. Ево ти њега, ево ти њега. Fejza: Дај ми. НМ: 
(разговор се одвија на страном језику и нема превода). Fejza: (развовор се одвија на 
страном језику и нема превода). Милан: Е? Fejza: Ало? Ево овај ће да ти да 1.800. 
Милан: Дао је, дао је, ОК све, дао је, није проблем. Fejza: ОК, ајд. Милан: Ајде, после 
се чујемо. Fejza: Ајде. Милан: Ајде.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 15.12:16 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2119 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са телефона 
број 064/415-29-72 позвао број 61/22-50-910 који користи Саша Егановић. Садржина 
разговора гласи: „Саша: (неразумљиво) Милан: Хало. (неразумљиво) идем 190, 
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плаћаш овоме... Јел... Саша: Јесте... Укупно ваљда 190. Милан: Добро, добро. Знам, 
зато те питам због ове екипе,  зато што знам да је било другачије. Саша: 190, а ти 
наплаћујеш 290 динара кило. Милан: То, то знам ја, све сам завршио већ, не секирај 
се ти. Саша: ОК. Милан: Идем ја после, идем ја после за Тузлу. Саша: Шта идеш 
ти... Милан: Долази после он, идем ја возим једног. Саша: Мххх, добро, добро. Сад 
си их имао шест... Милан: Тако је душо и ја већ је све спремљено и ја путујем 
увелико већ. Саша: Добро, мацо. Њему си наплатио ово одавде, а мени ово одавде 
наплати. Милан: Тако је душо, теби ћу одбити од ребара. Саша: Добро, мачко моја, 
ајде љубим те. Милан: Ајде, ајде. Саша: Ајде.“. 
 
               Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 17:39:47 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2054 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је непозната мушка особа са броја 
телефона 387/66/39-26-41 позвао Fejzu Gjevdeta на телефон број 386/64-930-1340. 
Садржина разговора гласи: „Fejza Gjevdet: Да. НМ: (неразумљиво). Fejza Gjevdet: Еј, 
види, овом мом треба му једно сто евра најмање да има код себе, ти на маркему 
дај, ја ти дам сада када пролазим туда. НМ: Нисам те чуо ништа. Fejza Gjevdet: 
Њему треба једно сто евра у маркама. НМ: Ја?  Fejza Gjevdet:  Дај му их сад кад 
пролазим ја ти дајем. НМ: Ја, ја, ма морам ја разменити, код мене је евро све. Fejza 
Gjevdet: Па, добро, размени све евре у маркама, па му дај њему, размени ситно нек 
има по двадесет, по двадесет. НМ: Ја, ја. Fejza Gjevdet: Ајде сад кад пролазим, ја то 
дајем, ајде. НМ: Ајде, ајде. Fejza Gjevdet: Ајде, ја ћу ти сад на овај број зваћу ти са 
босанским бројем, ајде. НМ: Ајде.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 17.44:23 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2118 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/61/01-89-75 који користи Амер Фетаховић. 
Садржина разговора гласи: „Амер: Хало? Fejza: А, види овај мали ће ти дати двеста 
марака када долази. Амер: Добро, важи. Да немам, немам, имаш још двадесет 
марака. Нисам хтео да ти тражим... Fejza: Па, што ниси ми рекао... Амер: Мора 
да свати да да даде... Fejza: Види ту јел ради, ја би те пустио, човече божији, не сме се 
тако деси, где ћеш ти без пара, нема. Амер: Ето да имам само за вечерас. Fejza: Е, 
боже мој, не сме се то никад тако. Амер: А да би ме срамота реко, ајд кад завршим... 
Fejza: Нема срамота, брате, ту мора да се иде поштено напред, без пара се не иде 
нигде. Ево овоме сам реко двеста марака да ти спреми ситно да имаш код себе, 
ајде. Амер: Ајде. Fejza: Ајде. Амер: Хвала ти. Fejza: Ајде.“ 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 17.46:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2117 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са телефона 
број 064/415-29-72 позвао број 61/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Шта има? Милан: Ово је завршено. Fejza: Ај, (неразумљиво) 
јел су тамо или вамо? Милан: Сад иду тамо. Fejza: А, ајде (неразумљиво) важи. 
Милан: Где си ти? Fejza: Ево, сад улазим у Београд. Милан: А, добро, добро, ево и ја 
идем према Шапцу. Fejza: Ајде, ајде. Милан: Ти ћеш доћи вамо, јел тако? Код 
Саше. Fejza: Да, ајде. Милан: Важи. Fejza: Ајде. Милан: Ајде.“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 18.56:37 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2114 
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регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да Милан Трифуновић са броја телефона 
064/415-29-72 позвао број 61/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet.  Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да. Милан: Докле си стиго? Fejza: Ево сад треба да излазим, 
оно низ ауто-пут. Милан: А, хоћеш негде да дођем пред тебе ја, где ти идеш, хоћеш да 
дођем на пумпу ту, на мосту да те сачекам. Fejza: Па, не знам, не знам. Можда ћу, 
морам и ја преко, сад ћу да видим. Ајде. Милан: А идеш и ти преко, јел? Fejza: Да. 
Милан: Аха. Fejza: Ајде. Милан. Ајде.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 20.04:34 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2113 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/62/46-889 који користи  Адво звани „Суви“ из 
Бихаћа. Садржина разговора гласи: „Адо: Да? Fejza: Како иде?  Адо: Иде добро. Fejza: 
Ајде, сретно. Адо: Ништа, кренуло, па видећемо, ако бог да, шта ће бити 
(неразумљиво) ја сам вамо (неразумљиво). Fejza: Јесте кренули са оне стране? Адо: 
Прије десет, петнаест минута, већ су код (неразумљиво) пичимо. Fejza: Ајде, 
сретно. Адо: Ајде, ајде, ја исто  сам реко, ајде. Fejza: А јеси видео где иду, нек иду 
тамо где је била ова задњи пут, ајд. Адо: Ништа се не секирај, није твој проблем 
више (неразумљиво) тамо кад дођу кући. Fejza: Ајде. Адо: Ајде. Fejza: Ајд, ајд, ајд.“. 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 20.43:07 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2112 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/61/01-89-75 који користи Амер Фетаховић. 
Садржина разговора гласи: „Амер: Ало? Fejza: Јел дошао овај? Амер: Јесте. Еве, узео 
сам овај... Fejza: Ајде, сретно. Амер: Ко треба да ми даде од њих паре, реци овом нек 
неком да имам за не дај боже. Fejza: Па, онај, јел ти дао овај? Амер: Није ми нико 
дао. Fejza: Па, овај Павловић. Амер: Није, бре ми дао нико. Fejza: О јебо му пас 
матер, баш. Амер: Овде испред мене, ајд назови га, реци му нек ми дадне, нек ме 
сачека на семафор. Fejza: Ајде, ајде.“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 20.45:00 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2111 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/66/39-26-41 који користи Павловић. Садржина 
разговора гласи: „Павловић: Еј? Fejza: Е, дај му сто евра, бре, овоме. Павловић: Ево, 
ево, даћу, заборавих, није, шта ме (неразумљиво)  и ја заборавих, ево идем, одмах ћу 
му дати. Fejza: Ајде иди на семафор па му дај, јел ја пролазим тамо па ти дам. 
Ајде. Павловић: Ајде, ајде.“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 20.46:15 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2110 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Милан Трифуновић са броја 
телефона 064/415-29-72 позвао број телефона 61/22-88-880 који користи Fejza Gjevdet. 
Саржина разговора гласи: „Fejza: Да. Милан: Е... Fejza:  А? Милан: Тамо је све ОК, 
мали завршио. Fejza: Па, знам да је, јел си прешо, где сте ви? Милан: Ма, не, бре, 
где прешо, ево ме тек код (неразумљиво), јел си луд? Fejza: Аха... Милан: Нисам још 
дошо до границе. Fejza: (неразумљиво), Сремска Митровица, ајде. Милан: Ти си у 
Митровици, јел? Fejza: Да, да. Ајде. Милан: Ајде.“ 
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      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен 04.01.2018. 
године у 20.48:39 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2109 регистратор 
8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона  061/22-88-880 
позвао број 387/66-39-26-41 који користи „Павловић“. Саржина разговора гласи: 
„Fejza: Да? Павловић: До само 70 евра и 60 марака, ту ти је (неразумљиво). Fejza: 
Ајде, важи, ево сад за пола сата прелазим и да се нађемо негде и да ти дам, ајде. 
Павловић: Ђе, у Тузли? Fejza: Па, ја прелазим сад, сад ћу да уђем у Босну и после 
да видим куда ми буде најближе за Сански Мост да идем. Јел преко Тузле или 
(неразумљиво) или куда, ајде. Павловић: Ајде, ајде. Fejza: Ајде, није проблем то 
пријавим, паре су ти сигурно (неразумљиво) или куда, ајде. Павловић: Ајде, ајде. 
Fejza: Ајде, није проблем то пријавим, паре су ти сигурно ко у швицарску банку, ајд, 
не брини ништа. Павловић: Не мора, ајде добро, ма мораш ми оставити неђе тамо код 
њијах болан. Fejza: Ајде онда ти, сутра се врати и ти дам, ми ручамо брате, ајде. 
Павловић: Ма, ја, немој сад да те ја џабе чекам. Fejza: Ајде, важи брате, ајде, то су ти 
ко у швицарску банку, не брини. Ајд. Павловић: Ма, знам, знам, ајде чујемо се, на овај 
број ме зови, ајде. Fejza: Важи. Ајде, ајде, бог, са богом помоћ, ајде. Павловић: Ајде, 
ајде.“ 
 
  Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 20.57:56 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2108 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона  број 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/61-018-975 који користи Амер Фетаховић. 
Саржина разговора гласи: „Амер: Е, брате? Fejza: Јел све у реду, брате? Амер: Јесте, 
јесте, све је у реду. Fejza: Јесте прешли сад? А? Амер: Шта јесмо прешли? Fejza: Град, 
јесте прешли? Амер: Нисмо, ево при крају смо. Fejza: Ајде, ајде, па ми јави кад 
прођете. Ајде. Амер: Ајде.“. 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен 04.01.2018. 
године у 21.22:00 часова (транскрипт разговора се налази на странама 2106-2107 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона  број 
061/22-88-880 позвао Амера Фетаховића који користи број 387/61-018-975. Саржина 
разговора гласи: „Амер: Ало? Fejza: Како иде? Амер: Па, добро. Fejza: Е. Амер: 
Слушај, идем Добој, из Добија, који беше сад следећи град, Прњавор, јел? Fejza: 
Прњавор, Прибој. Амер: Прњавор, јел? Fejza: Да, Прњавор, Прибој, за Прибој и онда 
идеш Сански Мост. Кључ, Сански Мост. Амер. Кључ, Сански Мост. Fejza: Да. Амер: 
Добро. Fejza: Мора да иде једно шест км пре табле. Амер: Отишла је она, не видим је 
уопште. Fejza: Е, тако. Амер: Имале су две, три полиције, али све биле на другу 
страну. Није овамо ништа. Fejza: Па, оне увек буду на то и другу страну где је ово 
српски прелаз, јеси ушо на Српску Републику? Амер: Шта јесам ли ушао? Fejza: У 
Српску Републику? Амер: Јесам, јесам. Fejza: Е, онда буда увек ту. Кажи. Амер: 
Добро, доћи ћу. Fejza: Ако треба помоћ или нешто да ти пуштим таксисте или да 
кренем ја. Амер: Ништа, сад ми не треба, само тамо на улаз кад буде... Fejza: Ајде, 
ајде, ајде близу, ја ћу да кажем овима да крене према тебе, ајде. Ајде.“ 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен 04.01.2018. 
године у 22.24:57 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2105 регистратор 
8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона  061/22-88-880 
позвао број 387/61-018-975 који користи Амер Фетаховић. Саржина разговора гласи: 
„Амер: Ало? Fejza: Како иде, брате? Амер: Ево сад изашао са ауто-пута овде 
(неразумљиво) десно, Прњавор лево, где идемо? Fejza: Кад излазиш за ауто-пут, ти 
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идеш тамо лево. Амер: Лијево, лијево. Fejza: Лево, па лево. Амер: Да, да, да. Fejza: 
Лево, па лево, значи два пута лево. Амер: Ево видим, видим таблу овамо, Бања Лука, 
лијево... Fejza: Е, два пута лево. Амер: Јесте. Fejza: Е. Дај ови момци случајно нешто, 
да објасниш да излази из кола, да се сакрију. Амер: Да, да, да. Fejza: Дај ми неког од 
њих да објасним. Ајд. (разговор се одвија на страном језику и није преведен). НМ: 
Разговор се води на страном језику и није преведен. Fejza: Ајде, брате, то је то, то је 
то, ајд. Ајд у реду, ћао, ћао.“ 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 23:08:13 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2104 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са  телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/61/01-89-75 који користи Амер. Садржина 
разговора гласи: „Амер: Е, брате? Fejza: Е, брате, па сад је мало мртво време и ове 
немају способност да буду као како треба чистачи, боље склони  три сата на сигурни 
пут и нек одмарају. И од четири ујутру крену сви на посао, то је, не гледа нико више 
ништа. Амер: Ова је сад скренула тамо, ова је скренула тамо, ова (неразумљиво) она је 
тамо скренула, сад морам да је сачекам овде, да иде испред мене опет. Fejza:  А склони 
се од главног пута, негде се сакри, немој поред пута. Амер: Сад ћу, сад ћу. Fejza: 
Склони се негде од главног пута, немој поред пута.“ 
 

Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 23:09:31 час (транскрипт разговора се налази на странама 2102-
2103 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја 
телефона 061/22-88-880 који користи позвао Милана Трифуновића на телефон број 
064/41-52-972. Садржина разговора гласи: „Милан: Ја. Fejza: Ђе си, лепи? Јел си на 
ауто-пут? Милан: Јок, брате, какав ауто-пут, што? (неразумљиво) сам прошао. Fejza: 
Па, јел си ушао преко Тузле или како? Милан: Па, какве Тузле, бре, идем преко Бања 
Луке, какве Тузле. Fejza: Јел си код Бања Луке,негде? Милан: Па, идем према Бања 
Луци, да. Fejza: Ајде, кад будеш у Бања Луку, да се нађеш са овом и да пружиш мало 
помоћ да идеш пред њега. Милан: Али не идем ја у Бања Луку, душо. Fejza: Па, 
мораш на Прњавор брате мили или Приједор. Милан: Да, да, на Приједор идем. Fejza: 
Е, па на Приједор и он иде на Приједор и идеш на Приједор, Сански Мост, Кључ и 
горе. Милан: Да, да. На Приједор, па тамо идем на онај, како се зове, не могу да се 
сетим како се зову, у пичку материну. Fejza: Идеш... Милан: Па, нема везе, где је он? 
Fejza: Најбоље, па тамо негде близу, најкраће и најбоље, Приједор, Сански Мост, 
Кључ... Идеш преко Санског Моста... Милан: И онда? Fejza: Кључ и на Кључ излазиш, 
ван Кључа десет километара (неразумљиво) и имаш педесет километара после 
(неразумљиво) уђеш на главну цесту. Немој да идеш около кроз оне планине. Значи, 
идеш Приједор, Сански Мост, Кључ... Милан: Ја. Fejza: Е, то ти је најкраћи пут, то ти 
је најкраћи пут, ја сам сто пута ишао тамо, једноставно. Приједор, Сански Мост, Кључ. 
Милан: Добро, ја мислим да туда и идем. Fejza: Е, кад уђеш у Приједор, онда из 
Приједора само даш Сански Мост и Кључ. И то је то. Милан: Да, да, знам. Fejza: Е, 
чим излазиш у Кључ, само ти излазиш ван Кључа двадесет километара између Кључа и 
Босанског Петровца излази, а Босански Петровац и (неразумљиво) има педесет 
километара. Милан: Да, да знам, знам то. Fejza: Е, ајде, кад будеш у Приједор, позови 
мене, ајде. Милан: Ајде, ајде.“. 
 
              Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 23:25:08 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2100 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
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061/22-88-880 позвао број телефона 387/61/01-89-75 који користи Амер Фетаховић. 
Садржина разговора гласи: „Амер: Ало? Fejza: Види, сакриј се негде, добро, сигурно 
место, овај „Суви“ долази према теби на помоћ. И свастика и твоја жена и ти, 
онда ће да идете све како треба. Амер: Ђе си му реко да иде, овамо ка... Fejza: На 
Сански Мост, да иде на Кључ, Сански Мост и (неразумљиво) на Приједор. Амер: 
Добро. Fejza: Он ће те зват за тебе, ти се сакриј на сигурно место. Амер: Ајде. 
Fejza: Ајде и после се нађете, има три ауто и решите како треба, ајде. Амер: Ајде. 
Fejza: На крају, одвојите један по један (прекида се веза).      
 
             Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
04.01.2018. године у 23:17:27 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2101 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/61/01-89-75 који користи Амер Фетаховић. 
Садржина разговора гласи: „Aмер: Хало? Fejza: А, брате, како је? Амер: Ма, ево, ево 
иде. Она за мном вратила се вамо на пут ка Приједору, изашла је. Fejza: Аха. Јел има 
нешто, ти? Амер: Ма, сад ја идем за једним аутом полако, она иде сад близу 
(неразумљиво) отприлике, па ће ме пресећи, иде опет напред. Fejza: Али ако је нешто, 
пошто је мртво време, боље се склони. Амер: Знам, знам, сад ће она прва да прође, ако 
буде нешто, станем са стране и ... Fejza: Не са стране, уђи дубоко... Амер: 
(неразумљиво), па знам. Fejza: И одмарај до четири и то је то, од четири и даље нема 
ништа, разумеш ме? Амер: Само она да дође, сам успорио скроз. Fejza: Е тако. Ајде 
(неразумљиво) са неким аутом или нешто, немој да будеш (неразумљиво). Амер: Идем 
иза једног аута, онда споро иде. Fejza: Е, најбоље негде до четири ујутру, тако у шуми 
и то је то. Амер: Ајде. Fejza: Ајде, сигурније је и за тебе и за (прекида се веза).“ 
  
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 01:34:01 час (транскрипт разговора се налази на страни 2099 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/61/01-89-75 који користи Амер Фетаховић. 
Садржина разговора гласи: „Амер: Ало? Fejza: А, брате, како иде? Амер: Супер. Све 
по плану, све по плану. Fejza: Јесу стигли ови код гебе? Амер: Јесу, онај промашио, 
отишао скроз на супротну страну, морао да га, он пошо на пут, знаш ђе смо ми оно 
излазили, он прошао доле, он каже, има други излаз, а није... Fejza: И сада? Амер: Сад 
иде испред мене. Fejza: Е, супер, супер. Амер: Ова је отишла прије, он за њом, ја ево га 
трећи. Fejza: Е, супер, ајде. Ајд, ајд.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 09:37:07 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2098 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 386/40-59-79-20 који користи НМ возач. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да? НМ: Ало, јесу тамо ове (неразумљиво) За минут ми је 
човек тамо. Fejza: За три, четири минута и они стижу. НМ: Ајд, ајд, ајд. Fejza: 
Ајд.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 09:42:54 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2097 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/22-88-880 позвао број телефона 386/40-59-79-20 који користи НМ возач. 
Садржина разговора гласи: „Fejza: Да? НМ: Хало? Нек иде до (неразумљиво), тамо је 
мурија. Fejza: Где да иде? НМ: До (неразумљиво). Fejza: Важи, важи. НМ: Ајд, ајд.“ 
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        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 09:51:24 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2096 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 386/40-59-79-20 који користи НМ возач. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да? НМ: Да, јеси га добио? Fejza: Јесам, јесам, рекао сам му. 
НМ: Да нису њега (неразумљиво) били су неки аути, тамо, знаш. Fejza: А? НМ: 
Неки аути су стопирали тамо, знаш (неразумљиво), таблице, хрватске су биле и 
то. Fejza: Аха. НМ: И то по паркингу (неразумљиво), зато сам реко, ајд 
(неразумљиво). Fejza: Боље доле, боље, ајде. НМ: Да, да... Fejza: Ајде.“ 
 
       Из садржине СМС поруке реализована дана 05.01.2018. године у 10:03:05 
часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2048 регистратор 8 списа КТИ 
1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 061/22-88-880 
упутио СМС поруку на број 386/51/71-79-73 који користи НН особа (возач), те да 
порука гласи: „Кој ауто?“. 
 
           Из садржине СМС поруке која је реализована дана 05.01.2018. године у 
10:04:11 часова (транскрипт садржине СМС поруке се налази на страни 2050 
регистратор 8  списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је са броја телефона 386/510-71-79-73 
који користи НН (возач) упућена СМС порука  Fejzi Gjevdetu на телефон број 061/22-
88-880, а порука гласи: „Бели „Меган“. 
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 10:05:33 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2095 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 386/40-59-79-20 који користи НМ возач. Садржина 
разговора гласи: „НМ: Ало? Fejza: Који ауто? НМ: Па, бели „Меган“, јебо те. Fejza: 
Ајде, ајде. НМ: Рекао сам ти. Ајде.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 10:14:06 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2094 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/22-88-880 позвао број телефона 386/40-59-79-20 који користи НМ возач. 
Садржина разговора гласи: „Fejza: Ево, кружи около, па се обиђе у једном месту они. 
НМ: Аха, колко? Fejza: Кружи около, пар минута. НМ: Ајде.“ 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 12:07:10 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2092-2093 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја 
телефона 061/22-88-880 позвао НМ Зорана на број телефона 69/333-18-27. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да? Зоран: Кад стижу они, одох још мало да прошетам. 
Fejza: Па, ево за пола сата су ту. Види тамо има где је кружни оток, јел знаш? 
Зоран: Знам, да. Fejza: Има турски ћевап. Зоран: Турски ћевап. Добро. Fejza: 
(неразумљиво). Е, после пола сата на тај кебаб буди и наћи ће те ти онај возач. 
Зоран: Аха, то је с оне стране сигурно (неразумљиво) преко пута Железничке, јел? 
Fejza: Да, да, где је кружни оток, преко пута тамо, има само једино тај турски 
кебаб, до њега има кинески локал и нешто тако, неки барови. Зоран: Добро, добро. 
Fejza: Иди тамо и једи, после пола сата ће дође, ајде. И још колко пара имаш код 
себе? НМ: Још 45 евра. Fejza: Колко? НМ: Четрдесет пет (неразумљиво), није битно. 
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Fejza: Не можеш, где ћеш са тим? НМ: (неразумљиво)  ово плати казну 150, 80, ономе 
тамо дадох 160... Fejza: Купиш ти (неразумљиво) бог те видео за ауто, а не лепиш у 
стакло. НМ: Па, нисам знао да се треба налепи, ставио са стране (неразумљиво), да се 
види. Fejza: Е, јебем му матер. Ајде, готово, па требао си ми питат, брате мили, само 
окрени телефон и ја би ти реко, ајд. НМ: А реци ми сад ово, еј, еј? А треба ли сад за 
Италију, јел сам ја узео то у Словенију... Fejza: Не за Италију, ти платиш ауто-пут, 
свугде на сваки прелазак, ауто-пут, теби кошта 70 евра пут кроз Италије. НМ: Кроз 
Италију? Fejza: Да. НМ: Ау, ух, ја немам те паре. Fejza: Немаш, сад морам да видим 
да ти шаљем бог те видео, ајде.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 12:22:05 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2091 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 386/40/59-79-20 који користи НМ возач. Садржина 
разговора гласи: „НМ: Да? Fejza: Како иде? НМ: Иде за сад. Fejza: Ајде, сретно, ајде. 
Још колко треба? НМ: Па, треба ја мислим (неразумљиво). Fejza: Ајде, добро, ајде. 
Ајде. НМ: Ајде.“. 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 13:02:09 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2090 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао на број телефона 387/62/46-08-89 који користи Адо звани „Суви“ 
из Бихаћа. Садржина разговора гласи: „Адо: Е? Fejza: Е, реци оном газди тамо нек 
спрема шест ручака за (неразумљиво). Адо: ОК. Звао сам њега, сад ћу (неразумљиво) 
да однесе горе и ОК. Fejza: ОК. Адо: Сад ћу ја зват њега поново. Звао сам ја њега, 
изгледа није... Fejza: Ајде (неразумљиво), ови пошто нису јуче ујутру кад смо кренули, 
јели, ништа више. Адо: ОК, сад га зовем одма.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 13:12:51 час (транскрипт разговора се налази на страни 2089 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/62/46-08-89 који користи Адо звани „Суви“ из 
Бихаћа. Садржина разговора гласи: „Адо: Да? Ало? Fejza: Да? Адо: Да, да, решио, 
решио, да, решио, радим то. Fejza: А? Адо: (неразумљиво). Fejza: Па, јесу је ли и сада? 
Адо: Ено, каже да им решава, ја сам га звао, каже, знам, знам, јавио си ти мени, 
решавам, реко добро, ајде, то је то. Fejza: Ајде. Ајд, то је то, ајде.“ 
 
         Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 13:37:05 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2088 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао непознату мушку особу возача на број телефона 386/40-59-79-20. 
Садржина разговора гласи: „НМ: Ало? Fejza: Како иде? НМ: Ево, код мене дошла, ево 
ту смо. Fejza: Е добро. НМ: Петнаест минута кад буде све је у  реду, ајде шаљи тамо 
паре, ајде, да не чекамо. Fejza: Завршено све. Ајде. НМ: Ајде, шаљи (неразумљиво). 
Fejza: Ајде.“ 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 13:56:55 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2087 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 386/51/71-79-73 који користи НМ возач. Садржина 
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разговора гласи: „НМ. Ало? Fejza: А, како је? НМ: Ево још два, три, пет минута, тамо 
смо. Fejza: Ајде, па  иди тамо на онај турски кебаб, па узми мог возача и он нека 
дигне нек ти да четристо евра и ти подигни два, ајд. Fejza: Ајд, ајд. НМ: Јел ти дао 
шта си слао, Western и Rio? Fejza: Western и Rio. Ајде. НМ: Ајде, ајде, ајде.“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 13:57:41 час (транскрипт разговора се налази на страни 2085-2086 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 69/333-1827 који користи НМ Зоран. Садржина 
разговора гласи: „Зоран: Молим? Fejza: Јел си нашао онај турски хебап? Зоран: Јесам. 
Fejza: Ево, за пет, шест минута он ће доћи ту возач па иси с њега... Зоран: Одох ја, 
одох ја тамо, добро... Fejza: Е, наручи нешто, подигни шесто евра, четристо евра 
даш њему, а две држи за пут. И кад стигнеш тамо, он треба да ти да пет хиљада 
евра. Ти четири хиљаде евра пуштиш мене одма (неразумљиво) у Сербију. Зоран: 
Добро, није мониграм, него да ти пустим на Western Union. Fejza: Па, може било 
које, није проблем. Они (неразумљиво) кошта јефтиније. Ову казну сад ти платим 
ја, следећи пут казну износиш сам. Зоран: Добро, нема везе, јеби га, нисам знао, 
морао си све говорити јер знаш како ја први пут се крећем кроз ово. Fejza: Аха. Добро, 
ајде. (неразумљиво) Кад долазиш на ону наплатну рампу, узимаш ону цедуљу. Зоран: 
Добро, добро, то знам ја, узимам... Fejza: Онда кад излазиш, само туриш њу и ситне 
паре даш, паре остављаш или гвоздене или папирне на оно и оно ти враћа кусур. 
Зоран: Добро, добро. Остало знам, то нема проблем. Fejza: Ајде сад (неразумљиво) па 
се чујемо, ајде. Јеси нашао негде картицу, ниси? Зоран: Картицу, нисам. Обишао сам 
све живо, нестало нешто пред празнике, нема нигде ниједне картице. Fejza: Ајде, 
важи... Зоран: Нестало је, нестало је... Fejza: Ајде, ко му јебе матер, напуни, имаш ово 
и то је то. Ајде. Зоран: Ајде, важи.“ 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 14:10:47 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2084 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/62/46-08-89 који користи Адо звани „Суви“ из 
Бихаћа. Садржина разговора гласи: „Fejza: Да? Адо: Ево мене овде код овога стана, ђе 
је он, нек изађе вани, имаш ти телефон његов. Fejza: Немам ја телефон његов, само 
реци газди, онај што је дошао јутрос (неразумљиво). Адо: Па, јебо мајку, како нема 
телефон, ја сам овде испред. Fejza: Чекај, како му беше име, из Србије, један момак 
што је дошао у пола седам (неразумљиво). Адо: Добро. Fejza: Ајде.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 14:20:28 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2083 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 69/333-1827 који користи НМ Зоран. Садржина 
разговора гласи: „Зоран: Молим? Fejza: Па, јеси у турски хебап? Зоран: Па, нисам 
унутра, ево ме испред. Fejza: А? Зоран: Ево ме испред. Fejza: Па, човек је сад био ту, 
седи и наручи нешто за пит, он ће доћ, ајд. Зоран: Ајде. Fejza: Сад је био и тебе нема. 
Зоран: Да сам се померио минут, ал ево ту сам нон-стоп, јеби га. Не знам ни ја. Ево ме 
испред стојим. Fejza: Ајд седни ту и наручи неки кафу и сок или нешто. Зоран: Ајд, 
важи, ајд“. 
 
          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 15:02:17 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2082 
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регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао број телефона 69/333-1827 који користи НМ Зоран. Садржина 
разговора гласи: „Зоран: Ало? Fejza: Јеси ушо на ауто-пут? Зоран: Нисам још, али ево 
улазим још мало. Fejza: Ајде, кад долазиш на ауто-пут, те зовемо и напуни гас. Ајде. 
Зоран: Ајде, важи.“ 
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 15:04:33 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2081  
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 387/62/46-08-89 који користи Адо, звани „Суви“ из 
Бихаћа. Садржина разговора гласи: „Адо: Ало? Fejza: Јел ти дао он то? Адо: Да, да, да, 
да. Сад смо ми пили кафу, па сам му ја реко да ћу, оставићу код њега. Fejza: Он је 
путовао пре шест месеци са мном, сигурно га знаш. Адо: Знам, знам, знам. Видео сам 
се, знам га. Fejza: Е, ајде, ајде, па завршите то, па нек иду ови ноћас, видим ја ови ако 
могу дванаест пренети и долазим тамо. Ајде. Адо: Може, ајде. Fejza: Ајде.“. 
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 15:05:52 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2079-
2080 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број телефона 69/333-1827 који користи НМ Зоран. Садржина 
разговора гласи: „Fejza: Да? Зоран: Реци ми, ево идем. Fejza: А? Зоран: Ево ушао 
сам. Fejza: Ајде, сретно. Дај ми овога, случајно да ти заустављју негде, не дај боже, 
ти си покупио увек у (неразумљиво) за твоја леђа. Зоран: Добро, добро. Објасни 
њему да каже то, ево ти га. Fejza: Ајде. Дај ми њега на телефон. Зоран: Ајде, на 
пумпи смо их покупили. Fejza: Ајде, ајде. НМ: (говори на страном језику). Fejza: 
(разговор се одвија на страном језику). Зоран: Ало? Fejza: Ајде склони се једно 150 км 
на ауто – пут, онда стани (неразумљиво) грил овај оће да купи, да једе нешто за дете и 
да пије кафу и то. Зоран: Добро, добро, све ОК, овај, само ми реци сад идемо 
(неразумљиво), први град. Fejza: Па, увек иза твојих леђа, не дај боже да се деси, ни 
тебе ни мене не може ништа. Ти си њих покупио (неразумљиво) Милано. Увек тај 
(неразумљиво) који стоји иза твоја леђа. Зоран: А, добро, којом рутом да идем, шта си 
ми рекао (неразумљиво). Fejza: Ти иди према (неразумљиво) пренеси Милано, 
Венација. Зоран: Венеција. Fejza: Да. Зоран: Добро, ајде. Fejza: Напуни гас, Венеција, 
Милано, ајд. Зоран: Ајд, важи, ћао. Fejza: И чим пређеш (неразумљиво) стани у 
(неразумљиво) да једу нешто, ајд. Зоран: Важи, поздрав.“. 
 
    Из садржине СМС поруке која је реализована дан 05.01.2018. године у 
15:49:40 часова (транскрипт се налази на страни 2078 регистратор 8 списа КТИ 1/18), 
суд је утврдио да је са броја телефона 44-77-86-20-17-85 који користи Western Union 
упућена СМС порука на број телефона 064/900-60-43 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина СМС поруке гласи: „Wu: Amela Fetahović je primio Vašu doznaku. Hvala 
na poverenju. Vaš Western Union!“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 16:24:50 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2077 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао НМ Зорана који користи број телефона 69/333-1827. Садржина 
разговора гласи: „Зоран: Ало? Fejza: Како иде? Зоран: Ево, за сад све ОК. Fejza: 
Јесте остали негде да једу или нешто? Зоран: Јесте, јесте, све је  завршено и ево 
идемо ка Милано (неразумљиво) после Милана. Fejza: После Торино идеш, Торино, 
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Монако, Санта Миље. Зоран: Торино, добро, Монако, Санта Миље, ОК. Fejza: Ајд. 
Зоран: Ајд, брате. Fejza: Санта Миље, после ти долази (неразумљиво) само полако 
(неразумљиво), па ако оћете, одморите негде, како год оћете, ви знате. Како служи 
ауто, добро? Зоран: Добро, само лежај се чује опасно. Fejza: А? Зоран: Лежај се овај 
чује, бруји. Fejza: Ајде, ајде. Зоран: Ајде. Fejza: То ћемо мењат, ајде.“. 
 
      Из садржине СМС поруке која је реализована дана 05.01.2018. године у 
18:04:56 часова (транскрипт садржине СМС поруке се налази на страни 2076 
регистратор 8 списа КТИ 1/18). Суд је утврдио да је са броја телефона 44-77-86-20-17-
85 који користи Western Union упућена СМС порука на мобилни телефон број 064/900-
6043 који користи Fejza Gjevdet, а садржина СМС поруке гласи: „Wu: Nusreta Kudić je 
primio Vašu doznaku. Hvala na poverenju. Vaš Western Union!“.  
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 20:40:46 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2075 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао НМ Зорана који користи број телефона 69/333-1827. Садржина 
разговора гласи: „Зоран: Молим? Fejza: Како иде? Зоран: Ево иде добро. Fejza: Ајде, 
сретно, јесте ушли у Француску? Зоран: Нисмо још, тек... Fejza: Ајд. Ајд. Зоран: Тек 
крећемо...“. 
 
     Из садржине пресретнугог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 21:46:54 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2051 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/22-88-880 позвао број 381/69/333-1827 који користи Зоран Босанчерос. 
Садржина разговора гласи: „Зоран Босанчерос: Молим? Fejza Gjevdet: Како иде? 
Зоран Босанчерос: Па, ево још путујемо према Ници, имамо још једно 70 км до 
Нице, па онда Марсеј и крећемо навише. Fejza Gjevdet: А јел сте ушли у Француску 
јесте? Зоран Босанчерос: Нисмо, нисмо још изашли са пута, имамо још 30-40 
километара. Fejza Gjevdet: Ајде, ајде кад уђете онда идете према Марсеј и онда се 
одвојиш за Лион, ајде сретно, ајде ајде. Зоран Босанчерос: Ајд важи, поздрав!“ 
 
    Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
05.01.2018. године у 22:50:17 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2074 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао НМ Зорана на број телефона 69/333-1827. Садржина разговора 
гласи: Fejza: Јесте ушли? Зоран: Јесмо, ево управо смо улазили док си звао. Fejza: 
Ајде, сретно, ајде, ајде. Зоран: Ајде, ћао.“ 
  
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 04:13:36 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2073 
регистратор 8  списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао број 69/333-1827 који користи НМ Зоран. Садржина разговора 
гласи: „Fejza: Да? Зоран: Ало? Ево стигли смо, само не можемо да се снађемо, док 
он сад дође по нас овде. Fejza: Важи, па узми паре тамо, пет хиљада евра, ајде. 
Зоран: Добро, али ево ти га, ево ти га он, ајде ти мене окрени, немам пуно кредита, 
овај, он, ево ти (прекида се веза).“ 
 
     Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 04:14:42 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2071 
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регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао на број телефона 69/333-1827 који користи НМ Зоран и НМ 
мигрант. Садржина разговора гласи: „Fejzа: Разговор се одвија на страном језику. НМ: 
Разговор се одвија на страном језику. Зоран: Ало? Fejzа: Ало? Па, де се налазиш, јел, 
кад ти је дао адресу, не можеш да стигнеш са ГПС на тачну адресу? Зоран: Дај да 
видим каква ти је адреса. Имаш адресу. Fejzа: Само даш адресу и на (неразумљиво) 
стигнеш. Ајде. Зоран: Ајде, ајде да пробам, аје. Fejzа: Ајде.“. 
 
       Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен 06.01.2018. 
године у 04:24:32 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2071 регистратор 8 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона број 061/22-
88-880 позвао НМ Зорана на број телефона 69/333-1827. Садржина разговора гласи: 
„Зоран: Хало? Fejzа: Да? Зоран: Овај, наиђе овде (неразумљиво), одма (неразумљиво) 
и уђе се у ауто и они одоше. Fejzа: А? Зоран: Уђоше у ауто и они одоше. Fejzа:  Јел 
ти дали паре? Зоран: Не. Fejzа:  Зашто? Зоран: Не знам, само (неразумљиво) стаће 
тамо-вамо и одоше. Fejzа: Ајд, можда ће да дођу сад, ајд, стани ту. Стани ту. 
Зоран: Ајде, зовни, види шта је и како је. Ајде.“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 04:30:35 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2070 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са броја телефона 
061/22-88-880 позвао непознату мушку особу Зоран која користи број телефона 69/333-
1827. Садржина разговора гласи: „Fejzа: Да? Зоран: Јеси га добио? Fejzа: Ево, чекају 
ту, јел неки с тобом? Зоран: Јесте, јесте, јесте, јесте. Fejzа:  Ајде, чекај, чекај с 
њим ту и доћи ће онај човек, ајде. Зоран: Важи. Добро, ајде. Fejzа: Ајде.“ 
 
      Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 07:13:43 часа (транскрипт разговора се налази на страни 2069 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880 позвао НМ Зорана на број телефона 69/333-1827. Садржина разговора 
гласи: „Зоран: Ало? Fejzа: Да, да. Кажи? Зоран: Ево ја се враћам, овај није дао 
ништа, дао је, напунио ми је гориво и дао 120 евра. Fejzа: Па, како се враћаш, чекај 
ту, немој се враћаш. Зоран: Ево, ајде, сачекаћу, ајде. Fejzа: Где, шта, чекај ту. 
Чекај ту, бре, како да се вратиш, бре, мора да да пет хиљада евра, јеси ти 
нормалан и шта каже он? Зоран: Па, каже, ништа, ја сам са њим, нема ту 
ништа, зови га, зато те и зовем, ајде. Нисам ја сто метара одма.Fejzа: Ајде“. 
 
           Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 07:29:03 часа (транскрипт разговора се налази на странама 2067-
2068 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног 
телефона број 061/22-88-880 позвао НМ Зорана на број телефона 69/333-1827. 
Садржина разговора гласи: „Зоран: Ало? Fejzа: Овај се склонио од тебе, отишао? 
Зоран: Јесте, отишао од мене, одма и он (неразумљиво) и побеже. Fejzа: И шта ти 
каже? Зоран: Ништа, то ћу ја са њим, ово ми је нешто зезнуо, зезнуо ме онда, нема 
ништа. Fejzа: Какво зезање? А? Зоран: Не знам, негде се избо, нешто се, шта ја знам, 
пешачио... Fejzа:  А? Зоран: Пешачио више него што је требао, немам појма, ето 
тако. Ја вичем, реко ми је то да ми даш, он каже, ништа, то ћу ја са њим. Ја реко, 
немам ништа, чекам тебе, немам ево горива, немам ништа, ево горива да наспем, 
и он ми наспо гориво, ево ти 110 еура ми даде, пребројах и то је то. Довиђења, 
довиђења, ја измакох педесет метара, ајд да те назовем, ја те зовем, ти се не јави, 
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ја кренух малко тамо, нисам одмако триста метара, ал џаба, не јавља се и сад ти 
зовеш, ето шта ти је реко, није ништа, није се јавио. Fejzа: Не отвара телефон. 
Зоран: Знао сам ја, видим ја да он хоће да (неразумљиво). Fejzа:  А? Зоран: А видим ја 
да он оће да шмугне. Fejzа:  А шта је рекао онај муж и жена у кола? Зоран: Муж кажем 
ти, исто је негде пешке пуно, није ме испоштовао како треба, дао сам му не знам ни ја, 
девет хиљада, а пет неће добити и ето. Fejzа: Реко ти је неће добити? Зоран: Па, ја и 
он ћемо то решити, сад не знам, није ме испоштовао, тако нешто. Није ме испоштовао, 
знаш, није баш реко неће добити, него није испоштовао, ово, оно, ето. Не знам шта да 
радим. Fejzа: Чекај још мало ту, чекај, чекај, чекај. Зоран: Чекаћу ја, важи, ајде. Fejzа: 
Ајде.“ 
 
        Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 08:58:05 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2066 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са мобилног телефона 
број 061/22-88-880 позвао НМ Зорана на телефон број 69/333-1827. Садржина 
разговора гласи: „Fejzа: Да? Зоран: Хало? Fejzа: (неразумљиво) Ево да видим, јел 
могу нешто да завршиим ил не? Брате, морам да нађем неке поштене људе и боље везе 
за ... Зоран: Па, боље можеш да радиш, то није ништа, брате (неразумљиво), нешто без 
везе, јебо те  (неразумљиво), не може да прође сто година (неразумљиво). Fejzа: Па, 
јебем им матер, ево хотел ми кошта, ево имам овде само да платим (неразумљиво), не 
знам где ми је сад... Чујеш, морам да нађем другу везу, брате. Зоран: Па, мораш. Fejzа: 
Морам, тамо, више ми кошта хотел, него то сад. Зоран:  Ајде да те замолим да ми 
шаљеш све скупа на ново име, 1.400, онај полицајац ми досадан, 1.000 пусти на ону 
жену, па ћемо други пут да дигнемо. Она била тамо, ишла тамо (неразумљиво), 
питала шта је било, кажу (неразумљиво), четири дана (неразумљиво), превише 
паре. Па, пусти за други пут, ако можеш (неразумљиво), даћу ти другима, а мора 
(неразумљиво) трошкови за Италију, за Италију ми шаљи, ту код нас за Словенију, 
све затворено. Може да ти шаљем? Fejzа: Па, ево сад сам на пут и за пола сата ти 
јављам, чим овај се буди доле. Зоран: (неразумљиво) Ајде. Fejzа:  Ајде.“. 
 
            Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 10:29:59 часова (транскрипт разговора се налази на странама 
2064-2065 регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са 
телефона број 061/22-88-880 позвао НМ Зорана на број телефона 69/333-1827. 
Садржина разговора гласи: „Зоран: Ало? Fejzа: Ево идем ја за Косово да видим како 
ће то решити. Одмарај ту мало, брате, шта ћемо. Зоран: Добро, добро. Fejzа: 
(неразумљиво) и онако и овако. (неразумљиво), морам. Зоран: А добро, знам. Fejzа:  
Одмарај мало и ево још сат време долазим доле и да видим, кренуо сам (неразумљиво), 
за Косово. Зоран: Добро, важи. Fejzа: Ајд. А ко ти дао паре, јел ти дао онај што си 
га возио или ко? Зоран: Није, брат његов. Fejzа: А? Зоран: Брат његов. Fejzа: Нема 
он брата, зета има ту. Зоран: Е, шурак, шурак. Fejzа:  Шурак. И он је био читаво 
време с тобом? Зоран: Сво време. Fejzа: А јеси био сам код њега? Зоран: Јесам. Fejzа: 
А знаш где је стан? Зоран: Снашао би се опет. Fejzа: Аха, аха. Ајде полако, имаш 
адресу и оно све? Зоран: Немам. Fejzа: А јел би могао да нађеш? Зоран: Мислим да би 
могао. Fejzа: Ајде ако можеш, само сликај које је место и ту улицу поред. Зоран: Ајд, 
сад ћу да видим. Fejzа: И само (неразумљиво) поред, а? Зоран: Пошто смо ишли после 
мало даље, мантали се овде да ми сипа гориво, подаље пумпа, а чекај да пробамо, па да 
видимо. Fejzа: Аха. И само сликаш ту улицу, ајде. Зоран: Ајде да видимо само. Fejzа:  
Ајде.“ 
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          Из садржине пресретнутог телефонског разговора који је вођен дана 
06.01.2018. године у 11:00:05 часова (транскрипт разговора се налази на страни 2063 
регистратор 8 списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је Fejza Gjevdet са телефона број 
061/22-88-880  позвао број телефона 69/333-1827 који користи НМ Зоран. Садржина 
разговора гласи: „Зоран: Хало? Fejzа: А,, јеси нашо? Зоран: Све обиђох, али никако 
да могу да потрефим. Не могу... Fejzа: ... тамо? Зоран: Не могу да потрефим, шансе 
нема. Fejzа: Ајде крени са још једном, па падаће ти очи где си и шта си. Зоран: Па, то 
и радим. Fejzа: После и далеко од те пумпе... Зоран: Од пумпе? Fejzа: Да. Зоран: 
Имају двије, мале пумпице, па једно километар, два, можда километра. Fejzа:  Ajде, за 
километар ћеш залетиш, ако бог да. Сликај све те улице ту и једна ће бит, ајд. Зоран: 
Ајд.“. 
 
          Из садржине СМС поруке која је реализована дана 06.01.2018. године у 
13:53:52 часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2062 регистратор 8 списа 
КТИ 1/18),  суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-1827 упутио 
СМС поруку на мобилни телефон број 386/64/930-1340 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина СМС поруке гласи: „То му је број рођака +337/68/416-636“. 
 
           Из садржине СМС поруке која је реализована дана 06.01.2018. године у 
14:29:50 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2061 регистратор 8 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-1827 
упутио СМС поруку на број телефона 386/49/30-13-40 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина СМС поруке гласи: „Шта се дешава?“ 
 
         Из садржине СМС поруке која је реализована дана 06.01.2018. године у 
15:12:02 часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2060 регистратор 8 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-1827 упутио 
СМС поруку на мобилни телефон број 386/64/930-1340 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина поруке гласи: „Chemin de la fouillouse lyon“ 
 
         Из садржине СМС поруке која је реализована дана 06.01.2018. године у 
18:06:10 часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2059 регисгратор 8 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-1827 упутио 
СМС поруку на мобилни телефон број 386/64/930-1340 који користи Fejza Gjevdet. 
Садржина СМС поруке гласи: „Има ли шта?“. 
 
         Из садржине СМС поруке која је реализована дана 06.01.2018. године у 
18:36:33 часа (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2058 регисгратор 8 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-1827 упутио 
СМС поруку на мобилни телефон број 386/64/930-1340 који користи Fejza Gjevdet, а 
садржина поруке гласи: „Код ауто-пута за Милан, на пумпи, шта да радим“. 
 
        Из садржине СМС поруке која је реализована дана 06.01.2018. године у 
18:39:11 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2057 регистратор 8 
списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-18-27 
упутио СМС поруку Fejza Gjevdetu на телефон број 386/64-930-1340, а садржина СМС 
поруке гласи: „Имам сто двадесет є и пуно горива да идем за Трст.“ 
 
        Из садржине СМС поруке која је реализована дана 08.01.2018. године у 
11:37:26 часова (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2056 регистратор 8 
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списа КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-18-27 
упутио СМС поруку на телефон број 386/64-930-1340 који користи Fejz Gjevdet, а 
садржина СМС поруке гласи:  „Шаљи паре, немам ни динара, морам да једем.“ 
 
      Из садржине СМС поруке која је реализована дана 08.01.2018. године у 
12:18: 51 час (транскрипт СМС поруке се налази на страни 2055 регистратор 8 списа 
КТИ 1/18), суд је утврдио да је НМ Зоран са броја телефона 381/69/333-18-27 послао 
СМС поруку Fejza Gjevdetu на телефон број 386/64-930-1340, а садржина СМС поруке 
гласи: „Пошаљи више мало немам горива, нимало, све стање нула.“ 
       
         Из садржине напред наведених пресретнутих телефонских разговора, суд је на 
несумњив начин утврдио да су од шест мигранта, чије  је илегално „пребацивање“ 
преко границе Републике Србије; илегално „пребацивање“ и транзит преко територије 
БиХ; Републике Хрватске, Републике Словеније ка Италији који је требало да се одвија 
у организацији организоване криминалне групе, чији је организатор окривљени Фејза 
Ђевдет, успешно „пребачена“ до Италије само два мигранта, те да је рођак који их је 
сачекао, преузео, али да нико није платио особи која их је довезла до рођака-извесном 
НМ.Зорану, иако је то био договор, тј. обећање које је окривљени Фејза Ђевдет, 
очигледно имао, већ су побегли, те је НМ Зоран остао без новца, а очекивана  и 
договорена зарада групе је изостала.  
 

Сходно утврђеном чињеничном стању у циљу прецизности а без повреде 
идентитета оптужног акта, суд је начинио измене у чињеничном опису 
кривичноправне радње, на начин ближе описане под тачком 10 изреке пресуде. 
 

Правном анализом утврђеног чињеничног стања, суд је утврдио да су се у 
недозвољеним радњама окривљеног Фејзе Ђевдета стекла сва битна законска обележја 
и то како објективна, тако и субјектвна, извршења продуженог кривичног дела 
Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези 
става 2 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ. Ово стога, што је у 
доказном поступку, из изведених доказа, суд на несумњив начин утврдио да је 
окривљени Фејза Ђевдет у временском периоду од октобра 2017. до почетка јануара 
2018. године, организовао организовану криминалну групу, чији су припадници били 
правноснажно осуђени: Саша Егановић, Милан Трифуновић; Зоран Алимпић; Рамо 
Кукић, која је постојала одређено време и деловала споразумно у циљу вршења 
кривичног дела Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарења људи из члана 
350 став 4 у вези става 2 КЗ, за које је прописана казна затвора од 3-15 година, ради 
стицања непосредне финансијске користи, на тај начин што је сачинио план деловања 
организоване криминалне групе да за финансијску корист која се кретала до 3.000 еура 
по кријумчареном лицу, за транспорт до близине државне границе Републике Србије и 
БиХ ради недозвољеног прелаза државне границе, омогућавање недозвољеног прелаза 
државне границе, прихвата на територији БиХ и даљи транспорт ка земљама западне 
Европе, након чега је тако стечену имовинску корист делио са припадницима 
организоване криминалне групе у зависности од њиховог задатка у свакој оствареној 
појединачној кривичноправној радњи омогућавања недозвољеног прелаза државне 
границе Републике Србије и недозвољеног транзита кроз територију БиХ, па су у 
кратком временском периоду, извршили десет истих кривичних дела која представљају 
јединствену целину обзиром да су извршиоци користили исте ситуације; јединство 
простора извршења дела и иста су обухваћена јединственим умишљајем учиниоца, 
тако што су окривљени Фејза Ђевдет, као организатор организоване криминалне групе 
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и осуђени Саша Егановић, Рамо Кукић; Зоран Алимпић и Милан Трифуновић као 
припадници организоване криминалне групе  у оквиру плана деловања организоване 
криминалне групе, са осуђенима Драганом Љубинковић, Тамаром Кукић, Далибором 
Ђурђевићем, Сабитом Гурдашом, Едином Беговићем и Радивојем Матићем, који су 
били способни да схвате значај свога дела и управљају својим поступцима, свесни 
свога дела као и да је исто забрањено и хтели његово извршење у намери да себи 
прибаве противправну имовинску корист у виду новчане награде за преко 90 
миграната са подручја АП Косова и Метохије и лица непознатог држављанства,  којима 
су омогућили недозвољен прелаз државне границе кроз територију Босне и 
Херцеговине; Републике Хрватске и Републике Словеније до земаља западне Европе, 
чиме су заједнички извршили десет кривичноправних радњи, уз појединачно учешће 
окривљених, припадника организоване криминалне групе који су правноснажно 
осуђених, лица која су правноснажно осуђена а која су учествовала само у појединим 
радњама извршења и нн. лица чији идентитет није утврђен, али је на несумњив начин 
утврђено њихово учешће у извршењу појединих кривичноправних радњи, који су сви 
предузимали одређене задатке у оквиру плана организоване криминалне групе који је 
сачинио окривљени Фејза Ђевдет; који је као организатор организоване криминалне 
групе, у сваком случају појединачне кривичноправне радње, обезбеђивао мигранте и 
уговарао цену коштања њиховог недозвољеног пребацивања и недозвољеног транзита, 
организовао и координирао радње припадника организоване криминалне групе и нн 
лица у Републици Србији, али и у иностранству; вршио плаћања, трансфер новца, 
издавао налоге за плаћање припадницима организоване криминалне групе и нн. 
лицима, одлучивао о начину „пребацивања“ миграната, правцу којим ће бити 
превожени; смештају, прехрани и свим другим детаљима на начин како је то ближе 
описано у диспозитиву пресуде, а у оквиру продуженог кривичног дела Недозвољен 
прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у 
саизвршилаштву у вези члана 33 и члана 61 КЗ, за које кривично дело је и оглашен 
кривим овом пресудом.  
 
        Окривљени Fejza Gjevdet је приликом извршења продуженог кривичног дела 
Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези 
става 2 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и члана 61 КЗ, за које је оглашен кривим 
овом пресудом, и приликом извршења сваке од кривичноправних радњи у саставу 
кривичног дела за које је оглашен кривим, поступао са директним умишљајем обзиром 
да је током поступка, на несумњив начин утврђено да је био свестан свог дела и хтео је 
његово извршње. Наиме, окривљени Фејза Ђевдет, је био свестан да лица која је 
проналазио-мигранте, немају уредне папире-документа за легалан прелазак званичне 
државне границе Републике Србије, нити за легалан транзит и прелазак територије 
БиХ; Републике Хрватске; Републике Словеније, нити пак за легалан прелазак и 
боравак у којој од земаља западне Европе, па је упркос овом сазнању, а у циљу 
стицања финансијске користи, организовао више лица, који су имали тачно одеђене 
улоге у ланцу, па је  према плану организоване криминалне групе који је сам сачинио, 
у случају сваке појединачне кривичноправне радње у саставу продуженог кривичног 
дела за које је оглашен кривим обезбеђивао мигранте и уговарао цену коштања 
њиховог недозвољеног пребацивања и недозвољеног транзита, организовао и 
координирао радње припадника организоване криминалне групе и нн лица у 
Републици Србији, али и у иностранству; вршио плаћања, трансфер новца, издавао 
налоге за плаћање припадницима организоване криминалне групе и нн. лицима, 
одлучивао о начину „пребацивања“ миграната, правцу којим ће бити превожени; 
смештају, прехрани и свим другим детаљима на начин како је то ближе описано у 
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диспозитиву пресуде, на који начин је приликом извршења кривичног дела, у десет 
наврата, нелегално „пребачено“ ван границе територије Републике Србије, преко 90 
миграната са подручја  Аутономне Покрајне Косова и Метохије и лица непознатог 
држављанства, а окривљени Фејза Ђевдет је као организатор организоване криминалне 
групе прибавио непосредну финансијску корист од 3.000 еура по кријумчареном лицу, 
коју је потом делио међу припадницима организоване криминалне групе и 
саизвршиоцима  у извршењу појединачних кривичноправних радњи, сразмерно 
њиховој улози, односно задацима које су остваривали у оквиру плана организоване 
криминалне групе, а за себе је присвајао  и на тај начин стицао противправну 
имовинску корист у износу 600 еура по кријумчареном лицу, што је и хтео,па је у 
случају сваке од десет кривичноправних радњи у оквиру продуженог кривичног дела 
за које је оглашен кривим, предузео наведене радње извршења кривичног дела, како је 
то ближе описано у диспозитиву пресуде, при чему је био свестан и њихове 
забрањености односно противправности. 
 

Како суд није нашао околности које би искључивале кривицу окривљеног, то га 
је суд огласио кривим и осудио на казну по закону. 
 

Приликом одлучивања о примени врсте и висине кривичне санкције према 
окривљеном, суд је полазећи од опште сврхе кривичних санкција, сврхе кажњавања, те 
граница казни прописаних законом за кривично дело за које је окривљени оглашен 
кривим, имао у виду све олакшавајуће и отежавајуће околности које су прописане у 
члану 54 КЗ а које стоје на страни окривљеног и које су од утицаја да казна у 
конкретном случају буде мања или већа.  
 

 Као олакшавајуће околности на страни окривљеног Фејзе Ђевдета, суд је имао 
у виду и ценио да је породичан човек, ожењен и отац петоро пунолетне деце; 
здравствене проблеме окривљеног који је дијабетичар, док је од отежавајућих 
околности на страни окривљеног суд имао и ценио да је два пута осуђиван, да је 
између осталог осуђиван и за истоврсно кривично дело као што је кривично дело за 
које је оглашен кривим овом пресудом, па га је суд применом чланова  4;42;45;48 став 
2; 50; 51; 54 и 63 Кривичног Законика Републике Србије осудио на казну затвора у 
трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци као главну казну и 500.000 
(петстохиљада) динара као споредну казну коју је окривљени дужан да плати у року од 
3 (три) месеца од правноснажности пресуде, а уколико то не учини у остављеном року, 
суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 
хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора 
не може бити дужа од шест месеци.  
 

На основу члана 63 КЗ окривљеном Фејзи Ђевдету се у изречену казну затвора 
урачунава време које проводи у притвору  од 18.02.2018. године када је лишен слободе, 
по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за 
организовани криминал КПП - По1 1/18 од 20.02.2018. године па на даље.  
 

Приликом одмеравања висине казне коју је ваљало изрећи окривљеном Фејзи 
Ђевдету за извршено кривично дело за које је оглашен кривим овом пресудом, суд је 
имао у виду да је за кривично дело за које је оглашен кривим из члана 350 став 4 у вези 
става 2 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ запрећена казна затвора у 
трајању од три до петнаест година, те да је чланом 57 став 2 КЗ, да се за овај облик 
кривичног дела не може ублажити казна испод законом прописаног минимума. Забрана 
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ублажавања казне испод законом прописаног минимум предвиђена је и чланом  57 став 
3 КЗ у ситуацији када је окривљени раније осуђиван за „истоврсно кривично дело“, 
што је у конкретном случај са окривљеним Фејзом Ђевдетом.  
 
     Суд је окривљеном Фејзи Ђевдету изрекао и новчану казну у износу од 
500.000,00 (петстотинахиљада) динара коју је окривљени дужан да плати у року од 3 
(три) месеца од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења. Чл. 
48 став 2 КЗ је прописано да се за кривична дела учињена из користољубља, новчана 
казна као споредна казна може изрећи и кад није прописана законом или кад је законом 
прописно да ће се учинилац казнити казном затвора или новчаном казном, а суд као 
главну казну изрекне казну затвора. Имајући у виду да је продужено кривично дело 
Недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези 
става 2 КЗ у вези члана 33 и члана 61 став 1 КЗ, за које је оглашен кривим овом 
пресудом, окривљени Фејза Ђевдет извршио из користољубља; да је организовао 
организовану криминалну групу ради вршења наведеног кривичног дела; да је иста 
постојала и деловала од октобра 2017. године до почетка јануара 2018. године; да је у 
релативно кратком временском периоду ова организована криминална група извршила 
велики број кривично правних радњи, те да је из свих изведених доказа, пре свега из 
пресретнуте телефонске комуникације, суд на несумњив начин утрдио да је 
организована криминална група основана и деловала са тенденцијом постојања и 
деловања,временски неограничено у циљу стицања имовинске користи; те да је 
окривљени Фејза Ђевдет као организатор организоване криминалне групе, што је 
такође утврђено током поступка лукративно мотивисан у кратком временском периоду 
заједно са припадницима ове окг. и правноснажно осуђеним лицима која су 
учествовала у извршењу појединих кривично правних радњи, ближе одређено у изреци 
пресуде као и нн. лицима чији идентитет није утврђен, у намери да себи прибави 
противправну имовинску корист, омогућили недозвољен прелаз државне границе 
Републике Србије и БиХ и њихов даљи недозвољен транзит кроз територију БиХ; 
Републике Хрватске и Републике Словеније до земаља западне Европе за 93 лица-
миграната са подручја АП КиМ и лица непознатог држављанства, при чему је само 
окривљени Фејза Ђевдет као организатор организоване криминалне групе, након 
прерасподеле укупно остварене зараде по мигранту, присвајао за себе имовинску 
корист у износу од 600 еура по кријумчареном лицу. Ценећи све напред наведено, као 
и имовинске и личне прилике окривљног наведене у личним подацима за окривљеног, 
суд је окривљеном Фејзи Ђевдету, уз казну затвора изрекао и новчану казну као 
споредну у износу од 500.000 (петстохиљада) динара, уз уважавање прописане најмање 
и највеће мере новчане казне.  
 

На основу члана 350 став 5 КЗ суд је одлучио да се од окривљеног Фејзе 
Ђевдета одузимају мобилни телефони за које је током поступка из изведених доказа на 
несумњив начин утврђено да их је овај окривљени употребљавао за извршење 
кривичног дела за које је и оглашен кривим и осуђен овом пресудом и то: мобилни 
телефон марке Samsung S8, црне боје, са IMEI бројем 355090083194409 и IMEI бројем 
355090083194407 и бројем SIM картице 0612288880 и 38649301340; мобилни телефон 
марке Samsung A5 сиве боје, са IMEI бројевима 356435085296133/01 и 
356436085296131 и бројевима картица 0649004053 и 38649439700; мобилни телефон 
марке Samsung А5, црне боје, IMEI броја 356374082826016/01; мобилни телефон марке 
„Nokia“ модел RM1035; IMEI бројева 358908075446320 и SIM картица серијски број 
109030447897; а који предмети су одузети по потврди о привремено одузетим 
предметима МУП РС, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, Служба 
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за борбу против организованог криминала, стална ударна група за сузбијање 
кријумчарења људи 02/2-6-7 број 1/18 од 18.02.2018, године.  
 

На основу изведених доказа током поступка, суд је на несумњив начин утврдио 
да је окривљени Фејза Ђевдет, као организатор организоване криминалне групе,који је 
проналазио особе заинтресоване за недозвољени прелаз државне  границе и даљи 
недозвољени транзит ка земљама западне Европе, прибављао за организовану 
криминалну групу, финансијску корист у укупном износу до 3.000 еура по 
кријумчареном лицу, ради стицања непосредне финансијске користи организованој 
криминалној групи, а да је у ланцу припадника организоване криминалне групе и 
других учесника у појединачним кривичноправним радњама  који су учествовали у 
реализацији плана окг. део-тј. финансијска корист коју је окривљени Фејза Ђевдет 
задржавао за себе, испод ког износа, по сопственом признању (које је произишло из 
пресретнутог телефонског разговора који је окривљени водио дана20.10.2017. године у 
18:51:27 часова) није желео да ради - 600 еура. Имајући у виду да је из изведених 
доказа, на несумњив начин утврђено да је окривљени Фејза Ђевдет овом пресудом 
оглашен кривим за извршење кривичног дела Недозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи у саизвршилаштву из члана 350 став 4 у вези става 2 КЗ у вези 
члана 33 и члана 61 став 1 КЗ, јер је као организатор организоване криминалне групе , 
на начин како је то ближе описано у диспозитиву ове пресуде у десет појединачних 
кривичноправиних радњи, напред ближе описаних  у циљу стицања непосредне 
финансијске користи и у оквиру плана организоване криминалне групе, организовао  
транспорт до близине државне границе, Републике Србије и БиХ ради недозвољеног 
прелаза државне границе, омогућавање недозвољеног прелаза државне границе, 
прихват на територији БиХ и даљи транспорт ка земљама западне Европе за 93 лица-
мигранта са подручја АП Косова и Метохије и лица непознатог држављанства, при 
чему је стечена противправна имовинска корист коју је лично остварио 600 еура по 
лицу-мигранту, суд је на основу члана 92 КЗ одлучио да се од окривљеног Фејзе 
Ђевдета има одузети имовинска корист стечена извршењем кривичног дела у укупном 
износу од 54.600 еура, коју је окривљени дужан да уплати у корист буџета Републике 
Србије, у року од 15 дана од дана правноснсжности пресуде, у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије, на дан уплате, 
под претњом принудног извршења. Доносећи овакву одлуку, суд је имао у виду да је у 
односу на 10. кривичноправну радњу, изостала финансијска корист коју је остварила 
организована криминална група, а тиме и окривљени Фејза Ђевдет као организатор 
организоване криминалне групе, јер од укупно шест миграната, двоје је стигло до 
одредишта, а остали су стигли до територије Републике Словеније, где су лишени 
слободе, а двојица су се успешно састала са рођаком у Италији, с тим што су изиграли 
возача НМ Зорана који их је довезао до коначног одредишта, и одбили да плате укупно 
5.000 еура, како је то било договорено са окривљеним Фејзом Ђевдетом, а што је суд 
на несумњив начин утврдио из пресретнутих телефонских разговора и садржине смс. 
порука, посебно из разговора који је вођен дана 06.01.2018. године у 07:13:43 часа 
(транскрипт разговора се налази на страни 2069 регистратор 8 списа КТИ 1/18) између 
Фејзе Ђевдета и НМ Зорана. Имајући у виду да је  током поступка утврђено да је Фејза 
Ђевдет остваривао личну противправну имовинску корист у износу од 600 еура по 
мигранту; да је у конкретном случају за два лица-мигранта очигледно изостала 
противправна имовинка корист, дакле у износу-1.200 еура; те имајући у виду да је и 
поступајући заменик ТОК предложио да се од окривљеног Фејзе Ђевдета одузме 
противправна имовинска корист у износу од 54.600 еура, суд је у конкретном случају, 
иако је на несумњив начин утврђено да је организована криминална група  којом је 
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руководио окривљени Фејза Ђевдет, успешно илегално „пребацила“ 93 лица преко 
границе Републике Србије,  нашао да се укупна (очекивана) противправна имовинска 
корист умањи за износ од 1.200 еура (за два мигранта која нису платила) те је 
окривљеног Фејзу Ђевдета обавезао да плати противправну имовинску корист у износу 
од 54.600 еура, као у изреци пресуде.  
 
 

На основу члана 264 став 1 ЗКП у вези члана 262 ЗКП, суд је окривљеног Фејзу 
Ђевдета обавезао да плати трошкове кривичног поступка, али пошто до закључења 
главног претреса, суд није располагао свим потребним подацима да би се одредила 
висина трошкова кривичног поступка, суд је одлучио да ће о висини трошкова коју 
окривљени Фејза Ђевдет има платити, бити одлучено накнадно, посебним решењем.  
 
                Са свега напред изложеног, одлучено је као у изреци ове пресуде.  
 
 
 
Записничар                                                                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
Мара Секешан                                                                                     Маја Илић 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: 
 
Против ове пресуде дозвољена је 
жалба у року од 30 дана од дана 
пријема писаног отправка пресуде 
Апелационом суду у Београду, а  
преко овог суда 
 
 
 
Дн-а: 
 
Пресуду доставити: 
 
-ТОК 
-Окривљеном преко Управе Окружног затвора у Београду (на латиничном писму) 
-Браниоцу  окривљеног. 
 
 

 
 

С у д и ј а: 
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