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Број: Т18 0 КТ 0013122 19
Брчко, 17.09.2019. године
На основу члана 35 став (2) тачка и) и члана 226 став (1) Закона о кривичном поступку
Брчко дистрикта БиХ, п о д и ж е м:
ОПТУЖНИЦУ
Против:
1. Ч.Ф. ...
2. Б.А. ...
Што су:
Ф.Ч. сам,
1.Дана 24.12.2018. године око 09,00 сати, у Брчком, у судници број 13 Основног суда Брчко
дистрикта БиХ, на рочишту за главни претрес у предмету број 96 0 К 118497 18 К који се води
против њега због кривичног дјела лака тјелесна повреда почињеног ножем на штету ..., приликом
свједочења оштећеног Т.М. о наведеном догађају, упутио му озбиљну пријетњу да ће га поново
напасти и убити а затим исту пријетњу упутио његовом оцу Т.Д. који је сједио у простору за
публику, због чега су ... и Т. Д. осјетили угроженост и страх за сопствене животе и појачали мјере
опреза у свом кретању у страху да Ч. не оствари наведене пријетње,
дакле, угрозио безбједност више лица озбиљном пријетњом да ће их лишити живота или
тешко тјелесно повриједити
2.Дана 9.4.2019. године око 15,30 сати у Брчком у ул. Меше Селимовића 11, након свађе са
З.Е. и Н.Р., употребом цигле разбио два стакла на прозору куће коју користи З.Е., причинивши
штету у износу од око 200 КМ,
дакле, оштетио туђу ствар
Ф.Ч. и Б.А. заједно,
3.Дана 22.10.2018. године, око 17,20 сати, у Брчком у ул. 8. Марта бб, заједно и по
предходном договору, с циљем прибављања противправне имовинске користи, дошли у маркет
„Конзум“, гдје су искористивши непажњу радника, док је А. пратио да неко не наиђе, Ф. је из касе
одузео и присвојио новац од око 377,00 КМ, а затим се са одузетим новцем удаљили у непознатом
правцу, након чега су одузети новац подијелили,
дакле, туђу покретнину мале вриједности одузели другом, с циљем прибављања
противправне имовинске користи такве вриједности
4.У периоду од 25.3. до 31.3.2019 године, у Брчком, заједно и по предходном договору,
након што је ... рођен ... године, случајно присуствовао физичком кошкању између више лица међу
којима су били Ч.Ф. и Ј.А., након чега је К.А. показао Ј.А. мјесто гдје је Ф. одбацио Ј. телефон, Ч. и
Б. су, с циљем прибављања противправне имовинске користи, у намјери да К.А. присиле да им

преда новац на име њихове изгубљене зараде коју су намјеравали остварити од Ј. телефона, у
више наврата упућивали озбиљне пријетње, на начин да су:
a) Ч.Ф., дана 25.3.2019. године, преко апликације Массенгер, а преко свог Фацебоок профила
под називом ... на његов Фацебоок профил под називом ... , упутио озбиљну пријетњу
ријечима ˝Кости ћу ти поломит˝,
b) Ч.Ф., дана 29.3.2019 године, у улици Прњавор, налазећи се у друштву са њему познатим
лицем, пресрео ... и упутио му пријетњу ријечима:“Поломит ћу ти зубе и кости“, а затим му
рекао да ће његовом оцу запалити ауто, уколико му не да новац у износу од 50,00 КМ,
c) Ч.Ф. и Б.А. заједно и по предходном договору, дана 30.3.2019 године, дошли пред кућу
породице К., у улици ... у Брчком, гдје су од ... тражили новац у износу од 50 КМ, након чега
је А. позвао свог оца К.А., којем су Ч. и Б. рекли да им ... дугује новац за наркотике у износу
од 50,00 КМ, при томе упутивши озбиљну пријетњу ријечима „Да би било боље да дуг
измири како А. не би имао проблема, и да би њихово ауто могло летјети у зрак“, након чега
им је К.А., у страху од посљедица и реализације пријетње, дао новац у износу од 50 КМ,
d) Б.А., дана 31.3.2019 године, дошао у двориште породице К., у улици ... у Брчком, гдје је
затекао мајку ..., К.С., од које је, с циљем прибављања противправне имовинске користи, у
намјери да К.С. присили на предају новца у износу од 250 КМ, тражио од ње да му преда
новац у том износу 250 КМ на име наводног А. дуга, а након што је С. одбила да му преда
новац позвала је свог сина К.Е., који је Б. отјерао из дворишта, након чега им је Б.
повишеним тоном рекао да ће они видјети шта ће их снаћи,
e) Б.А, преко своје апликације Массенгер под називом ..., упутио озбиљне пријетње на
профил К.Е., А. брата, ријечима ˝Ниси свјестан ко ће ти доћи кући са нама, па ћеш видјети˝,
˝Друже полако, када ти тата плати кола, што изгоре па ћеш видјети˝ и ˝Боље паре да да
мали него да направимо веће срање˝, а које пријетње су код чланова породице К. изазвале
изражен осјећај страха за безбједност породице и породичне имовине,
дакле, с циљем са себи прибаве противправну имовинску корист, озбиљном пријетњом,
присилили другог да што учини на штету своје имовине,

-

-

чиме су:
Ч.Ф. радњом под тачком 1. починио кривично дјело - Угрожавање безбједности - из члана
180. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног закона БД БиХ, радњом под тачком 2. починио
кривично дјело - Оштећење туђе ствари – из члана 287. став 1. Кривичног закона БД БиХ,
радњом под тачком 3. починио кривично дјело – Крађа - из члана 280. став 2. у вези са
ставом 1. у вези са чланом 31. Кривичног закона БД БиХ и радњама под тачком 4а), 4б) и 4
ц) продужено кривично дјело - Изнуда – из члана 289. став 1. у вези са чланом
31.Кривичног закона БД БиХ;
Б.А. радњом под тачком 3. починио кривично дјело – Крађа - из члана 280. став 2. у вези са
ставом 1. у вези са чланом 31. Кривичног закона БД БиХ и радњама под тачком 4ц), 4д) и
4е) продужено кривично дјело - Изнуда – из члана 289. став 1. у вези са чланом
31.Кривичног закона БД БиХ.

***
____________________________________________________________________________________
Предузимање радњи кривичног гоњења према одређеној особи не значи да је та особа заиста и
одговорна за почињење кривичног дјела. Према принципу пресумпције невиности, свако се сматра
невиним за кривично дјело док се правоснажном пресудом не утврди његова кривица
____________________________________________________________________________________
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