
Нa подручју Републике Српске, 10.07.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 9, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 23 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 30 

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

 са материјалном штетом: 22 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 7 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 
 ПУ Приједор 
 

Полицијској станици Приједор 1 ПУ Приједор, дана 10.07.2017.године, 
пријављено је да је у Приједору у мјесту Ракелићи, извршено кривично дјело 
над објектом куће приватног власништва. На лицу мјеста извршен је увиђај. 
Увиђајем је утврђено да је НН извршилац насилно ушао у објекат куће одакле је 
отуђио новац у износу од 1.600,00 КМ, чиме је почињено кривично дјело „Тешка 
крађа“. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца је у току.  

 
ПУ Добој 
 
Полицисјкој станици Теслић, 10.07.2017. године пријављено је да А.Г. са 

подручја општине Теслић, путем СМС порука упућује пријетње својој супрузи 
која је напустила њихову брачну заједницу. По документовању, против Н.И. 
Окружном јавно тужилаштву Добој  биће поднесен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Насиље у породици или породичној заједници“.  

Полицијској станици Теслић, 10.07.2017. године пријављено је да у 
претходна два дана извршена провала у производну халу привредног друштва 
„Верди“ д.о.о. Теслић. Увиђајем је утврђено да је након насилног улаза у халу 
извршено обијање апарата за кафу одакле је отуђен новац у износу од око 
500,00 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Предузимајући мјере и радње на утврђивању околности удаљавања од 

куће петнаестогодишње дјевојчице са подручја града Добоја, полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 2 дошли су до сазнања да отац 
малољетнице Ђ.Н. свакодневно конзумира алкохол, након чега испољава 
агресивно понашање и малтретира чланове породице. Пошто се ради о лицу 
које је раније лијечено од одвикавања конзумирања алкохола, Ђ.Н. је превезен 
у добојску болницу гдје је задржан на лијечењу. По документовању, против Ђ.Н. 
Окружном јавно тужилаштву Добој  биће поднесен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Насиље у породици или породичној заједници“. Нестанак 
петнаестогодишњакиње пријавио је Ђ.Н. 08.07.2017. године наводећи да се 
дјевојчица из куће удаљила претходне ноћи око 23,30 часова. Прегледом 
терена, у јутарњим часовима 10.07.2017. године  полицијски службеници 
пронашли су дјевојчицу у оближњој шуми.   



Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 10.07.2017. године 
лишили су слободе Н.И. из Модриче, који је у видно алкохолисаном стању 
физички напао свог пунца након што је Н.И. истјерао из куће своју супругу. 
Повријеђени је, након указане љекарске помоћи у Дому здравља Модрича, 
превезен у добојску болницу гдје је задржан на лијечењу. Алкотестирањем у 
службеним просторијама код Н.И. је утврђено присуство алкохола у организму 
од 2,04 гр/кг. По документовању, против Н.И. Окружном јавно тужилаштвуДобој  
биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Насиље у породици 
или породичној заједници“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 10.07.2017. године 

лишили су слобдое М.М. из Брода након што је око 18,50 часова физички напао 
М.В. у његовом дворишту. Због задобијених повреда М.В. је превезен у 
добојскзу болницу гдје је задржан на лијечењу. Током саслушања од стране 
полицијских службеника М.М. је упућивао пријетње по живот и тијело М.Б. По 
документовању, против М.М. Окружном јавно тужилаштву Добој  биће поднесен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Угрожавање сигурности“.  

  
На локалном путу у мјесту Доња Лупљаница, општина Дервента, 

10.07.2017. године око 01,00 час догодила се саобраћајна незгода када је возач 
Т.К. са подручја општине Станари, управљајући путничким возилом марке „VW 
golf 2“ изгубио контролу над возилом којим је  слетио са пута у одводни канал и 
ударио у стабло. Повријеђени Т.К. је након указане љекарске помоћи у Дому 
здравља Дервента, превезен у добојску болницу гдје је око 03,35 часова 
преминуо. По наредби дежурног тужиоца данас ће бити извршена обдукција 
тијела преминулог. Увиђај су извршили полицијски службеници Полцијске 
станице Дервента.  

 
У мјесту Сочковац, општина Петрово, 10.07.2017. године око 12,55 

часова, усљед непажње С.П. која је палила грање на својој њиви, ватра се 
проширила на оближњу парцелу и захватила кућу у којој нико не борави. 
Повријеђених лица није било. Пожар су локализовали припадници Ватрогасне 
јединице Петрово око 14,45 часова. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Петрово, заједно са инспектором за протипожарну заштиту 
ПУ Добој.  

 
У мјесту Рудо Поље, општина Теслић, 10.07.2017. године око 16,25 

часова, избио је пожар унутар стамбене зграде у којој нико не борави. Пожар су 
локализовали припадници Ватрогасне јединице Теслић око 18,25 часова. 
Повријеђених лица није било. Полицисјки службеници Полицијске станице 
Петрово данас ће  извршити увиђај лица мјеста, заједно са инспектором за 
протипожарну заштиту ПУ Добој.  

                                          
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац пријављено је да је у ноћи 10/11.07.2017. 

године  непознато лице или више њих отуђило путничко моторно возило „Golf 
А2“, плаве боје, у мјесту Подроманија, општина Соколац. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајаву, и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Одјељења за организовани криминалитет и 

дроге, СКП-а ПУ Требиње, поднијели су Окружном јавном тужилаштву у 
Требињу, Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Р.Б., 
а због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или екплозивних материја“. 

 

 

 
 
  


