
На подручју Републике Српске, 28.07.2016. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 5, Приједор 2, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 5 и Требиње 
1 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 2 

 чл. 232. (тешка крађа): 2 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Приједор 4, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1 и Требиње 
1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 21, Приједор 3, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 3 и 
Требиње 0 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 15) 

 са материјалном штетом: 25 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 

  
У Бањој Луци, у Дубичкој улици, 28.07.2016. године, око 16,00 часова, 

дошло је до пожара у гаражи, која се налази у саставу породичне куће, којом 
приликом је изгорило путничко возило марке „Audi“. На лицу мјеста увиђај су 
извршили полицијски службеници Центра јавне безбједности Бања Лука, гдје је 
утврђено да је до пожара дошло усљед споја на електро инсталацијама. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног тужилаштва Бања Лука, који 
се изјаснио да нема елемената кривичног дјела. 
 
            У Бањој Луци, у улици Академика Јована Сурутке, у подземној гаражи 
тржног центра, 28.07.2016. године, око 12,20 часова, дошло је до пожара на 
путничком возилу марке „Mercedes“. На лице мјеста изашли су полицијски 
службеници Полицијске станице Бања Лука – Центар, заједно са припадницима 
Ватрогасне јединице Бања Лука који су локализовали пожар. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног тужилаштва Бања Лукa, који се 
изјаснио да нема елемената кривичног дјела 

 
ЦЈБ Приједор 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прједор 1, су 28.07.2016. 

године око 17,00 часова, у Солунској улици у Приједору, извршили 
легитимисање лица З.Ћ. (1982) из Бања Луке. Приликом контроле и прегледа 
лица полицијски службеници су код истог пронашли и одузели 2,40 грама 
зелене биљне материје која својим изгледом подсјећа на опојну дрогу 
марихуану и 5 таблета које својим изгледом асоцирају на опојну дрогу екстази. 
У току је рад на документовању и комплетирању предмета након чега ће 
надлежном тужилаштву бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Неовлашћена производња и промет опојних дрога“ против наведеног лица.  

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијска станица Добој 2, 28.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против М.С. са 
подручја града Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

 



Полицијска станица Модрича, 28.07.2016. године Окружном тужилаштву 
Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против Љ.Д. из 
Модриче, због основа сумње да је починила кривично дјело „Давање лажног 
исказа“. 

 
Полицијска станица Петрово, 28.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против В.П. са 
подручја града Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка 
крађа“. 

Полицијска станица Петрово, 28.07.2016. године Окружном тужилаштву 
Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против С.Т. и Д.Т. из 
Петрова, због основа сумње да су починили кривично дјело „Насиље у 
породици или породичној заједници“. 

 
Полицијска станица Шамац, 28.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против Б.М. из 
Шамца, због основа сумње да је починио кривично дјело „Обмана при добијању 
кредита или других погодности“. 

 
На дијелу ауто-пута Добој - Прњавор који је у изградњи, у мјесту Фоча, 

28.07.2016. године око 17,30 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали: путничко возило марке “VW - golf“ којим је управљао С.С. из Малог 
Прњавора и путничко возило марке“VW - scharan“ којим је управљала М.Ш. из 
Бања Луке. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобио је 
возач С.С. који је задржан на лијечењу у добојској болници, док су сувозач М.С. 
и троје дјеце задобили повреде о чијем се степену љекари за сада нису 
изјаснили. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Добој. 

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 28.07.2016. године, Н.Т. је 

пријавио да је 26.07.2016. године, у продајни центар „Техно Бокс“ чији је 
власник, дошло лице које се представило као радник фирме „Е&М“ са намјером 
да купи два телевизора за наведену фирму, те изјавило да ће плаћање  
извршити путем жиро рачуна. Након што је наведеном власнику продајног 
центра приложио уплатницу са печатима, потписом и износом од 1249,00 КМ,   
лице је преузело предметне телевизоре и удаљило се у непознатом правцу.  
Накнадном провјером утврђено је да уплата никада није извршена на рачун 
поменутог продајног центра. О догађају је обавјештен дежурни тужилац који је 
наложио предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног 
дјела „Превара“. 

 
Полицијској станици Пале, 27.07.2016. године, око 21,20 часова,  

оштећена је пријавила да је у породичној кући у Палама физички напао њен 
муж Ђ.Т., те јој нанио тјелесне повреде. Одмах након пријаве полицијски 
службеници су изашли на лице мјеста гдје су затекли жену са видним 
повредама главе и носа. Повријеђена је возилом Хитне помоћи превезена у  
Дом здравља Пале ради указивања љекарске помоћи. У дворишту породичне 
куће пронађен је и пријављени Ђ.Т. који је лишен слободе и приведен у 
службене просторије полицијске станице.   

 



Приликом претреса осумњиченог полицијски службеници су у торбици 
пронашли пвц кесицу у којој се налазила извјесна количина бијеле прашкасте 
материје која асоцира на опојну дрогу. По овлаштењу дежурног тужиоца и 
наредбе судије за претходни поступак Основног суда Соколац, извршен је 
претрес куће и помоћних објеката које користи осумњичени. Том приликом 
пронађена је и одузета одређена количина метака, те метални тањир на коме 
се налазила прашкаста материја бијеле боје која асоцира на опојну дрогу, као и 
пластифицирана картица која је највјероватније служила за одвајање и 
паковање дроге. У току је комплетирање и документовање предмета након чега 
ће против Ђ.Т. бити поднесен извјештај о почињеним кривичним дјелима  
„Насиље у породици или породичној заједници“ и „Недозвољена производња и 
промет опојних дрога“. 

 
Полицијској станици Пале, 28.07.2016. године, пријвљено је да је из 

продајног објекта који се налази у Тржном центру „Том“ у Палама, отуђен 
таблет марке „Ларк Фрееме“. На основу прегледа снимка видео надзора, 
полицијски службеници су идентификовали извршиоца и утврдили да се ради о 
грађанки Е.Т., настањена у Палама. С обзиром да се осумњичена налази у 
Клиничком центру Касиндо, тренутно је недоступна органима гоњења. У 
својству свједока на наведене околности, у службеним просторијама саслушан 
је Ђ.Т., муж осумњичене, који је изјавио да је његова супруга 27.07.2016. године 
донијела у кућу таблет црне боје који раније није посједовала. На основу 
сагласности тужиоца и наредбе судије Основног суда Соколац извршен је 
претрес породичне куће коју користе наведена лица, којом приликом је 
пронађен и одузет тражени таблет са пратећом опремом. У току је 
документовање предмета након чега ће против Е.Т. бити поднесен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Крађа“ 

 
На подручју општине Чајниче, 28.07.2016. године, непозната лица су 

камењем поломила шест вјетробранских стакала на радној машини 
(ровокопач), власништво ДОО „Инстел Бијељина“. Извршен је увиђај. У току је 
рад на расвјетљавању наведеног кривичног дјела и идентификацији 
извршилаца. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Фоча, Окружном тужилаштву 

Требиње поднијели су извјештај против У.В. и Д.М., због постојања основа 
сумње да су починили кривично дјело „Превара“, те против Ш.К. и С.Р., због 
основа сумње да су починили кривично дјело „Крађа“ 

 
ЦЈБ Требиње 

  
 Полицијска станица Невесиње ради на документовању кривичног дјела 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ због 
постојања основа сумње да је лице иницијала Ж.И. неовлаштено држао и носио 
једну војничку пушку.  
 


