
На подручју Републике Српске, 25.07.2016. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 23, Приједор 4, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 1 и 
Требиње 1 КД) 

УКУПНО КД : 34 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 1 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 16 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 9, Приједор 1, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 2 и Требиње 
1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 11, Приједор 2, Добој 3, Бијељина 6, И.Сарајево 3 и 
Требиње 0 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 18 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 

 превише одговора: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 

  
У Градишци, у улици Младена Стојановића, на паркинг простору, 

25.07.2016. године око 07,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Н.П. (1973) из Градишке, са путничким возилом марке „Audi“ и 
пјешак Р.П. (1956) из Градишке, који је у овој саобраћајној незгоди задобио 
тјелесне повреде. Повријеђени је превезен и збринут у Универзитетско 
клиничком центру Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Одјељења саобраћајне полиције, Станице јавне безбједности 
Градишка, а о свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног тужилаштва 
Бања Лука, који је наложио да се предузму све мјере и радње у циљу 
утврђивања тачног узрока саобраћајне незгоде и одговорности учесника.   
  

У Прњавору, у улици Мирка Бијелића, на помоћним објектима приватне 
фирме, 25.07.2016. године око 15,25 часова, дошло је до пожара који је од 
стране припадника Ватрогасног друштва Прњавор, локалозован истог дана око 
17,15 часова. Увиђај је извршио дежурни тужилац Окружног тужилаштва Бања 
Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Прњавор. 
Висина материјалне штете и тачан узрок пожара ће бити накнадно утврђени. 
Истрага је у току. 
 

Полицијској станици Бања Лука - Лазарево, 26.07.2016. године око 07,00 
часова, пријављено је да је улици Драгише Васића, град Бања Лука, извршено 
кривично дјело „Тешка крађа“ у маркет, одакле је отуђена одређена количина 
цигарета. О наведеној пријави обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се изврши увиђај, утврди 
материјална штета и предузму све неопходне мјере и радње на расвјетљавању 
кривичног дјела и проналаску извршиоца.  
 

ЦЈБ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 25.07.2016. године 

лишили су слободе М.П. из Модриче, који је након саобраћајне незгоде у којој је 
учествовао дошао у вербални сукоб са Т.Ј. из Модриче, оцем другог учесника у 
саобраћајној незгоди (Н.Ј.)  коме је упућивао увреде и озбиљне пријетње да ће 
га физички напасти. Након што се оглушио о наредбу полицијских службеника 
да престане са нарушавањем јавног реда и мира, М.П. је лишен слободе. 



Саобраћајна незгода се догодила око 15,20 часова у улици Врањачки пут у 
Модричи када је путничко возило марке „Opel Vectra“ којим је управљао М.П. 
вршио радњу претицања путничког возила марке „Mercedes“ којим је управљао 
Н.Ј., у моменту када је возило „Mercedes“ вршило радњу скретања у лијево. 
Повријеђених лица није било, док је на возилима причињена материјална 
штета. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Модрича.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 25.07.2016. године 

лишили су слободе М.С. из Добоја због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. Истог дана М.С. је, након 
вербалног сукоба са мајком преврнуо столове у дворишту куће у којој она 
борави, потом ју је одгурнуо и удаљио се у непознатом правцу. Према до сада 
прикупљеним сазнањима М.С. је и у претходном периоду малтретирао мајку и 
упућивао јој пријетње по живот и тијело. Извршеним тестирањем у службеним 
просторијама код М.С. је утврђено присуство дроге у организму. О наведеном је 
обавјештен дежурни тужилац Окружног тужилаштва Добој и надлежни Центар 
за социјални рад. Над М.С. је у току криминалистичка обрада.  

 
Полицијска станица Добој 2, 25.07.2016. године Окружном тужилаштву 

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

 
Полицијска станица Добој 1, 25.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је два извјештаја о почињеним кривичним дјелима: 
- против М.К. из Добоја, због основа сумње да је починио кривично 

дјело „Фалсификовање исправе“ и два кривична дјела „Навођење на 
овјеру неистинитог садржаја“ и 

- против С.Д. са подручја града Добоја, због основа сумње да је 
починио кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“.  

 
Полицијска станица Теслић, 25.07.2016. године Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је два извјештаја о почињеним кривичним дјелима 
- против М.К. из Теслића, због основа сумње да је починио кривично 

дјело „Недозвољена производња и промет опојних дрога“ и  
- против З.Д. из Теслића, због основа сумње да је починио кривично 

дјело „Отуђење туђих права“. 
 
ЦЈБ Источно Сарајево 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац предузимају 

потребне мјере и радње на документовању кривичног дјела „Оштећење туђе 
ствари“, због постојања основа сумње да је Д.В. у дворишту породичне куће у 
Сокоцу, полупао вјетробранска и бочна стакла на путничком моторном возилу 
„Škoda Felicia“,  власништво С.Л. 
 

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Центра јавне 
безбједности Источно Сарајево, дана 24.07.2016. године, око 20,00 часова, у 
Улици В.Р.Путника, општина И.Н.Сарајево, контролисали су путничко моторно 
возило „GolfA3“. Прегледом возила и лица која су се налазила у возилу, код 



сувозача Н.Г. пронађен је пвц пакетић са садржајем суве зељасте материје која 
асоцира на опојну дрогу „марихуану“, укупне бруто масе 1,42 грама. О догађају 
је обавјештен дежурни тужилац који је наложио да се против осумњиченог  
предузму потребне мјере и радње и надлежном суду достави захтјев за 
покретање прекршајног поступка. 

 
ЦЈБ Требиње 

  
 Полицијској станици Љубиње пријављено је да је један члан 
домаћинства напао другог члана. У току је документовање кривичног дјела 
„Насиље у породици или породичној заједници“.  
 

Полицијска станица Требиње је Окружном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Б. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 


