
На подручју Републике Српске, 26.07.2016. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 11, Приједор 3, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 5 и 
Требиње 0 КД) 

УКУПНО КД : 26 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 2 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 1 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 6 

 чл. 232. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 3 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 10, Приједор 3, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 4 и 
Требиње 5 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 17 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 

  
На регионалном путу Језеро - Купрес, у мјесту Дуљци, општина Шипово, 

27.07.2016. године око 03,15 часова догодила се саобраћајна незгода 
слијетање са коловоза путничког возила марке „BMW“ којим је управљао В.Ш. 
(1993) из Мркоњић Града. У саобраћајној незгоди возач и још два путника су 
задобили тјелесне повреде и превезени су у Универзитетско клинички центар 
Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Шипово, а о свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног 
тужилаштва Бања Лука, који је наложио предузимање потребних мјера и радњи 
ради утврђивања узрока саобраћајне незгоде и одговорности возача. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за интервенције, 26.07.2016. 
године, око 22,30 часова, у улици Тешана Подруговића, град Бања Лука, 
лишили су слободе Д.Ц. (1986) из Бања Луке, јер су код њега пронашли 2,54 
грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану. Након завршеног испитивања, лице је отпуштено на слободу, а по 
комлетирању предмета против њега ће, надлежном суду, бити достављен 
захтјев за покретање прекршајног поступка по Закону о производњи и промету 
опојних дрога. 

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 26.07.2016. године пријављено је да су 

двојица непознатих мушкараца извршили превару на Љ.Г. са подручја општине 
Теслић. Један од њих је на улици пришао оштећеној наводно се интересујући 
за одређену локацију, затим прилази други мушкарац и њих двојица улазе у 
расправу око наводне куповине златне наруквице. Наводни купац тражи од 
оштећене да му посуди новац који ће брзо вратити, а као залог оставља 
„златну“ наруквицу. Након што је Љ.Г. дала 250,00 КМ мушкарци су се удаљили 
у непознатом правцу. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца 
наведеног кривичног дјела „Превара“. 

 
Са паркин простора у улици Првог Крајишког Корпуса у Теслићу, 

25/26.07.2016. године отуђено је путничко возило марке „Škoda Octavia“ 
власништво Д.М. из Теслића. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску 
извршиоца или извршилаца наведеног кривичног дјела“Тешка крађа“. 

 



Полицијска станица Пелагићево, 26.07.2016. године Окружном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
С.П. из Доњег Жабара, због основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка 
крађа“. Пријављени је у августу 2015. године у мјесту Трамошница, општина 
Пелагићево, извршио провалу у подрумске просторије куће власништво Ј.И. 
који се налази на раду Швајцарској, као и провалу у два путничка возила која су 
се налазила у дворишту куће оштећеног. Из објекта је отуђен компресор, апарат 
за прање возила, електрични алат, пнеуматици и различити дијелови за возила. 
Из возила су отуђени акумулатори и један цд плајер. Дио отуђених предмета је 
пронађен и враћен власнику. 

 
Полицијска станица Модрича, 26.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу  против М.Ђ.  са 
подручја општине Модрича, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Шумска крађа“.  

 
Полицијска станица Добој 1, 26.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је пет извјештаја о почињеним кривичним дјелима: 
- против Д.М. и Д.Л. са подручја града Добоја, због основа сумње да су 

починили кривично дјело „Шумска крађа“; 
- против Н.П., С.Б. и М.И., сви из Добоја, због основа сумње да су 

починили кривично дјело „Лака тјелесна повреда“. 
 
Полицијска станица Теслић, 26.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против Н.С. и Н.С. 
са подручја општине Теслић, због основа сумње да су починили кривично дјело 
„Самовлашће“. 

 
Полицијска станица Петрово, 26.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против Ж.Т. са 
подручја општине Петрово, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 26.07.2016. године, фирма 

ДОО „Домод“ Сарајево, поднијела је писмену кривичну пријаву против лица  
А.Т, запослен у Казнено поправном заводу Источно Сарајево. У пријави је 
наведено да је именовани у продавници која се налази на подручју општине 
Нови Град, Кантон Сарајево, купио мобилни телефон за износ од 2.177,00 КМ и 
склопио купопродајни уговор са плаћањем путем потрошачког зајма на рате, те 
том приликом приложио рјешење о административној забрани. Пошто прва 
рата у договореном термину није уплаћена, провјерама је утврђено да потписи 
на приложеној административној забрани, печат, као ни број протокола нису  
издати од стране КПЗ И.Сарајево. О догађају је обавјештен дежурни тужилац 
који је наложио предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању 
кривичних дјела „Превара“ и „Фалсификовање исправе“. 

 
У Улици Иве Андрића, општина И.Н.Сарајево, непозната лица су у току 

ноћи отуђила два акумулатора са теретног моторног возила „Iveco“. Извршен је 
увиђај. У току је предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 



 
Станици јавне безбедности Пале, 26.07.2016. године, Б.Г. је пријавио да 

му је у мјесту Сјетлина, општина Пале, 12.07.2016. године, А.Т. отуђила његовог 
пса расе „Шар планинац“. О догађају је обавјештен дежурни тужилац. Истрага је 
у току. 

 
Станици јавне безбједности Пале, 26.07.2016. године, пријављено је да је  

у тунелу у мјесту Чељиговићи, општина Источни Стари Град, непознато лице 
избацило из свог путничког моторног возила „BMW“ лице Т.Б.Т., држављанин 
Турске, коме је претходно обећао пронаћи смјештај на подручју Кантона 
Сарајево. Током узимања изјаве у службеним просторијама СЈБ Пале, 
оштећени је навео да је 25.07.2016. године допутовао у туристичку посјету 
Сарајеву, те да му се на Башчаршији, Кантон Сарајево, у касним вечерњим 
сатима обратило непознато лице и понудило му помоћ у тражењу смјештаја. У 
току вожње која је трајала до раних јутарњих часова, непознато лице је  
зауставило возило у наведеном тунелу, те уз пријетњу употребе „одвијача“ и 
неколико удараца руком, истјерало из возила поменутог страног држављанина 
који је случај пријавио  МУП–у  Кантона Сарајево. Оштећени је изјавио да су у 
возилу остала лична документа, три кофера и мања количина новца. О догађају 
је обавјештен дежурни тужилац који је полицијским службеницима наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању поменутог догађаја.  

 
Центар јавне безбједности Источно Сарајево, Окружном тужилаштву 

Источно Сарајево поднио је извјештај против М.Б., због постојања основа 
сумње да је починио кривично дјело „Проневјера“. 

 
Полицијски службеници Полицјске станице Рогартица, Окружном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против М.П, због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 


