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САОПЋЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Након споразума// Јасмину Кантићу година и два мјесеца затвора за тешке крађе
Осуђен за серију од петнаест тешких крађа у Маочи, Г. Рахићу и околним мјестима

Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ окончало је поступак против Јасмина Кантића (28)
оптуженог да је од почетка године извршио серију од петнаест тешких крађа у јужном дијелу
Дистрикта. Због извршених провала у стамбене и пословне објекте у Маочи, Г. Рахићу и
околним насељеним мјестима, он је правоснажно осуђен на казну затвора од једне године и
два мјесеца.
Тужилаштво Дистрикта оптужило је Кантића да је од 5. јануара до 29. септембра у
Маочи, Г. Рахићу и околним насељеним мјестима починио серију од петнаест тешких крађа.
Њему је стављено на терет да је, с циљем прибављања противправне имовинске користи,
проваљивао у стамбене, помоћне и угоститељске објекте, те викендице, одакле је одузимао
кућанске апарате, алат и сличне предмете. Током поступка према оптуженом утврђено је да је
кривичним дјелом тешке крађе (из члана 281 став (1) тачка 1) Кривичног закона Брчко
дистрикта БиХ) власницима објеката у јужном дијелу Дистрикта причинио штету од преко 2
500, 00 КМ.
Пошто је откривен и прије двадесет дана лишен слободе, Кантић је предат
Тужилаштву Дистрикта, гдје је одмах испитан у својству осумњиченог. Због опасности од
понаваљања кривичног дјела, њему је по приједлогу овог тужилаштва одређен притвор у
трајању од једног мјесеца. Током притвора, Тужилаштво је окончало истрагу, подигло
оптужницу и с оптуженим закључило споразум, којим му је одмјерило казну у складу са
судском казненом политиком. Поступак је данас правоснажно окончан прихватањем
споразума о признању кривице и од Основног суда Дистрикта и изрицањем казне починиоцу.
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