
На подручју Републике Српске, 26.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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) : 4 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 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): 3 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добоj 
 
Са паркинг простора у улици Солунских добровољаца у Добоју, 

25/26.11.2017. године, отуђено је путничко возило марке „Шкода“, власништво 
Б.Ћ. из Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 26.11.2017. године, 

лишили су слободе М.Т. са подручја општине Модрича, који је у породичној кући 
физички насрнуо на свог оца. Након престанка разлога за задржавање М.Т. је 
пуштен на слободу и против њега ће Основном суду Модрича бити поднесен 
захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени прекршај из члана 6. 
став 2. Закона о заштити од насиља у породици.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 26.11.2017. године, 

око 00,30 часова, лишили су слободе Ж.Ј. са подручја општине Модрича, код 
кога је алкотестирањем утврђено присуство алкохола у организму од 2,10 g/kg. 
Наведено лице је у алкохолисаном стању управљало путничким возилом марке 
„Audi“, а контролисано је на Тргу Јована Рашковића у Модричи. Након 
престанка разлога за задржавање Ж.Л. је пуштен на слободу и уручен му је 
прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ.  

  
На регионалном путу Тедин Хан – Бистричак, у мјесту Бања Врућица, 

општина Теслић, 26.11.2017. године, око 00,45 часова, догодила се саобраћајна 
незгода када је С.Ј.  са подручја општине Теслић, управљајући путничким 
возилом марке „BMW“, усљед неприлагођене брзине условима и стању пута 
слетио са коловоза и ударио у стуб уличне расвјете. У овој саобраћајној 
незгоди тешке тјелесне повреде задобили су путници Љ.Ј. са подручја општине 
Теслић и Н.П. из Теслића, а лаке тјелесне повреде су задобили  Н.М. са 
подручја општине Теслић, возач С.Ј. и  сувозач С.Ј. из Теслића. Повријеђени су 
након указане љекарске помоћи у Дому здравља Теслић, превезени у добојску 
болницу гдје су Љ.Ј. и Н.П. задржани на лијечењу. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Теслић. 



У мјесту Кладари Горњи, општина Модрича, 26.11.2017. године, око 02,15 
часова, догодила се саобраћајна незгода када је А.С. из Градачца, ФБиХ, 
управљајући путничким возилом марке „Audi“, усљед неприлагођене брзине 
условима и стању пута слетио са коловоза те ударио у ограду и помоћни 
објекат приватног власништва. У овој саобраћајној незгоди А.С. је задобио 
тешке тјелесне повреде који је превезен у Универзитеско клинички центар 
Тузла гдје је задржан на лијечењу, док је сувозачу А.Х. указана љекарска помоћ 
у Дому здравља Градачац гдје се љекари нису изјаснили о степену повреда. 
Увиђај су извршили Полицијски службеници Полицијске станице Модрича.  

  
Полицијској станици Теслић, 25.11.2017. године, пријављено је да је у 

претходних седам дана у мјесту Булетић, општина Теслић, извршена провала у 
ловачку кућу са којом располаже ловачка секција „Булетић“. Увиђајем који су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић утврђено је да су 
полупана стакла на прозорима објекта, док је у унутрашњости извршена 
преметачина и полупано посуђе и дио инвентара. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
Полицијској станици Модрича, 26.11.2017. године, око 20,00 часова,  

пријављено је у Модричи, испред породичне куће власништво Н.А. запаљено 
путничко возило марке „Mercedes“ које исти користи, приликом чега је 
дјеломично изгорио мотор и инструмент табла путничког возила. У пожару којег 
су локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Модрича, 
повријеђених лица није било. Лице мјеста је обезбијеђено до јутарњих часова 
гдје ће полицијски службеници Полицијске станице Модрича заједно са 
инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске 
управе Добој данас извршити увиђај.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници полицијске станице Соколац, 26.11.2017. године, 

на постројењу за примарну прераду дрвних сортимената, власништво М.Г. у 
мјесту Подроманија, општина Соколац, пронашли су облову грађу јеле и 
смрче,без утиснутог шумарског жига, укупне нето масе око 7 м3, за коју власних 
није посједовао пратећу документацију.  

 
О наведеном догађају обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 

тужилаштва Источно Сарајево, извршен увиђај лица мјеста, а наведена грађа 
привремено одузета и предата  ШГ „Романија“ Соколац. Након документовања 
предмета ,против М.Г. биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Окружном 

тужилаштву у Источном Сарајеву-ПК Вишеград, поднијели су извјештај против 
Х.Р. због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање 
јавног саобраћаја“.  

 
 Полицијски службеници Полицијск управе Источно Сарајево, Окружном 

тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против  Д.Г. због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Неовлашћена 
производња и промоте опојних дрога“.   

 



ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник лишили су слободе лице Д.Д. (1987) из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,90 г/кг алкохола у организму. 

 
 


