РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
БРОЈ КТИКО 10/18
ДАНА 24.07.2018.
НОВИ САД
СЈ/ДС
ВИШЕМ СУДУ У НОВОМ САДУ
СУДИЈИ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
На основу чл.43 ст.2 т.4 у вези чл. 499. у вези чл. 313. ст. 3. Законика о
кривичном поступку, подносим
ОПТУЖНИ

ПРЕДЛОГ

ПРОТИВ:
ТРБОЈЕВИЋ НЕНАДА, од оца Милана, и мајке Душанке, рођене Чубрило,
рођен 29.06.1986.год. у Госпићу, Р.Хрватска, ЈМБГ 2906986350027, по
занимању полицијски службеник, запослен у МУП Р.Србије, ПУ Н.Сад, ПС
Врбас, ожењен, отац једног детета, завршио средњу школу унутрашњих
послова, писмен, отац као члан породичног домаћинства, власник куће на
адреси пребивалишта, осумњичени власник путничког возила марке „Алфа
ромео“, са пребивалиштем у Србобрану, ул.Светог Саве бр.51, осуђиван према
изводу из КЕ за ПУ Београд,
због оправдане сумње да је:
дана 08.01.2018. у Врбасу, око 11,00 часова са мобилног телефона бр.063/1096887 осумњиченог Стијеповић Игора у односу на кога је издвојен поступак,
позвао је Дакић Мирко из Врбаса на његов број мобилног тел.063/667-507,
саопштавајући му да је код „средње пијаце“ заустављен од стране полиције која
хоће да га казни за прекршај због појаса, након чега је осумњичени Стијеповић
Игор ступио телефоном у контакт са окривљеним Трбојевић Ненадом, млађим
полицајцем запосленим у ПС Врбас, на радном месту саобраћајни полицајац,
питајући га да ли „може помоћ пријатеља“ а окривљени Трбојевић му је
одговорио „да може мала помоћ пријатеља…“ и након краћег времена је Дакић
Марко са свог броја мобилног телефона послао СМС поруку осумњиченом
Стијеповић Игору садржине „решено“, при чему је окривљени Трбојевић Ненад
способан да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, свестан
свога дела и хтео његово извршење и свестан забрањености својих радњи,
искористио свој положај службеног лица, тако што је прибавио корист Дакић
Мирку на тај начин што га није казнио за извршени прекршај,
чиме је окривљени Трбојевић Ненад извршио крив.дело злоупотреба
службеног положаја из чл.359 ст.1 КЗ

ПРЕДЛАЖЕМ
Да судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду закаже рочиште
ради доношења одлуке о споразуму о признању кривичног дела, на које
рочиште позвати:
1.Вишег јавног тужиоца у Новом Саду,
2. Окривљеног Ненада Трбојевића са браниоцем адвокатом Звезданом
Срђеновић Бошњаковић из Новог Сада, по заменичкој пуномоћи.
Да се као доказ прочита: одбрана окривљеног од 13.06.2018. године, исказ
сведока Дакић Мирка, да се изврши увид у извештај о садржају комуникације за
дан 08.01.2018. године као резултат посебне доказне радње тајно праћење и
снимање на основу чл.164 ЗКП.
Из доказа изведених у току истраге произилази оправдана сумња да је
окривљени извршио кривично дело у време и на начин како му се то оптужним
актом ставља на терет а кривично дело је извршио са директним умишљајем, у
урачунљивом стању, свестан забрањености својих радњи.
Предлажем суду да донесе пресуду којом ће прихватити споразум о
признању кривичног дела бр. СККО 24/18 од 25.07.2018. године који је
закључен између заменика Вишег јавног тужиоца Слободанке Јовичић и
окривљеног Трбојевић Ненада, у присуству браниоца, адвоката Звездане
Срђеновић Бошњаковић.
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