
На подручју Републике Српске, 23.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 9 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 24 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добоj 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 23.11.2017. године, 

у улици Цара Лазара у Модричи, лишили су слободе Е.А. који се у 
алкохолисаном стању кретао коловозом. Извршеним алкотестирањем код лица 
Е.А. је утврђено присуство алкохола у организму од 2,17 g/kg. Након престанка 
разлога за задржавање Е.А. ће бити пуштен на слободу након чега ће му бити 
уручен прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о безбједности 
саобраћаја на путевима Републике Српске. 

 
Полицијска станица Брод, 23.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Г.М., С.Д. и Д.Д., сви са подручја општине Брод, због основа сумње да су 
извршили кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“. 

  
У мјесту Бања Врућица, општина Теслић, 23.11.2017. године,  на 

локалитету званом „Раковачки поток“ избио је пожар у шуми. У пожару којег су 
локализивали припадници Територијалне ватрогасне јединице Теслић, заједно 
са мјештанима и радницима Шумског газдинства „Борја“, повријеђених лица 
није било. Пожар је захватио површину од око једног хектара, те не није 
представљао опасност по лица и њихову имовину. Због смањене видљивости и 
неповољних временских услова лице мјеста је обезбијеђено до јутарњих 
часова. Полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно са 
инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске 
управе Добој, данас ће извршити увиђај лица мјеста ради утврђивања узрока 
пожара. 

  
У мјесту Јелањска, подручје општине Станари, 23.11.2017. године, избио 

је пожар на помоћном објекту (штали) власништво В.К.. У пожару којег су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Станари 
повријеђених лица није било, док су кровна конструкција и бале сијена које су 
се налазиле на тавану објекта у потпуности  изгориле. Због смањене 
видљивости и неповољних временских услова лице мјеста је обезбијеђено до 



јутарњих часова. Полицијски службеници Полицијске станице Станари заједно 
са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара 
Полицијске управе Добој, данас ће извршити увиђај ради утврђивања узрока 
пожара.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 23.11.2017. године, 

извршили су криминалистичку обраду над П.М. са подручја града Добоја  који је 
претходни дан лишен слободе на граничном прелазу у Броду. За наведено 
лице је била расписана потрага од стране Полицијске управе Добој. Након 
завршене криминалистичке обраде уз сагласност дежурног тужиоца П.М. је 
пуштен на слободу, и против њега ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 
достављен извјештај за извршено кривично дјело „Силовање“.    

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невeсиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Ђ.Л. починило кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко су Окружном јавном 

тужилаштву у Требињу доставили извјештај о почињеном кривичном дјлеу због 
постојања основа сумње да су лица иницијала Р.Ј. и В.С. починили кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 23.11.2017. године пријављено је да је 

претходног дана, пријавитељ, путем друштвених мрежа добио пријетећу поруку. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијска станица Власеница, 23.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Б.Р. (1943) из Власенице, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча су 23.11.2017.године око 

15,50 часова, лишили слободе лице И.А. (1995) због постојања основа сумње 
да је исти нанио тјелесне повреде С.С. (1979)  на градском стадиону ФК 
„Сутјеска“ у Фочи. О свему је обавјештен дежурни окружни тужилац надлежног 
тужилаштва који је наложио да полицијски службеници предузму све мјере и 
радње на документовању кривичног дјела Тјелесне повреде. Полицијски 
службеници Полицијске управе Фоча  предузимају све мјере и радње на 
утврђивању чињеница и прикупљању доказа за кривично дјело Тјелесна 
повреда. 

 
 


