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Број: Т18 0 КТK 0013722 19
Брчко, 18. новембар 2019. године

На основу члана 35. став 2. тачка ж) и члана 226. став 1. Закона о кривичном поступку
Брчко дистрикта БиХ, п о д и ж е м:
ОПТУЖНИЦУ
Против:
ДЕЈАНЕ ИТРИЋ ... рођена ... 1982. године у Брчком
Што је:
Дана 15.04.2014. године у Брчком, поступајући у својству стручног референта за катастар у
Пододјељењу за катастарске књиге и архив Одјељења за јавни регистар Владе Брчко дистрикта
БиХ, приликом рада на предмету број КАТ.-29-001334/14, отвореном по захтјеву М. Д. из Брчког за
обнову граница к.ч. број 733/1 к.о. Брезик од 01.04.2014. године, није поступила у складу са својом
обавезом да води рачуна о плаћању накнада за извршене услуге утврђеном тачком 3.10
Организационог плана Одјељења за јавни регистар Владе Брчко дистрикта БиХ број предмета 05001051/13, број акта 01.1-0100ДА-03/13 од 06.08.2013. године, па је, иако свјесна да је Одлуком о
висини накнаде за кориштење података премјера и катастра непокретности и вршење услуга број
предмета 02-000124/13, број акта 01.11-1031ДС-21/13 од 10.07.2013. године, Тарифним бројем 19.,
тачком 1) став (1) прописана накнада за обнову граница за парцелу површине до 30 ари – 300,00
КМ, а за сваки следећи ар по додатних 10,00 КМ, а знајући да се у предмету налази једна
уплатнице у износу од 150,00 КМ од 01.04.2014. године, и да би у складу са наведеном Одлуком,
висина новчане надокнаде за извршење описане службене радње требала бити 300,00 КМ,
искористила своје службено овлаштење прописано тачком 3.10 Организационог плана Одјељења
за јавни регистар Владе Брчко дистрикта БиХ број предмета 05-001051/13, број акта 01.1-0100ДА03/13 од 06.08.2013. године, поступила по наведеном захтјеву, те сачинила Записник о обнављању
граница парцеле од 15.04.2014. године, чиме је, на описани начин, предузимањем напријед
наведене службене радње и поред мање плаћене новчане надокнаде од прописане за њено
извршење од стране подносиоца захтјева, проузроковала штету Брчко дистрикту БиХ у износу од
150,00 КМ, за који износ је М.Д. прибавила имовинску корист
дакле, као службено лице у Брчко дистрикту БиХ није обавила своју службену дужност
чиме је другоме прибавила имовинску корист а Брчко дистрикту БиХ нанијела штету
чиме је починила кривично дјело – Злоупотреба положаја или овлаштења – из члана 377. став
(1) Кривичног закона Брчко дистрикта 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.
___________________________________________________________________________________

