
На подручју Републике Српске, 14.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 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): 3 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 16 

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

 са материјалном штетом: 10 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука - Центар, 

14.05.2017. године, око 17,35 часова, поступили су по запримељеној пријави да 
непознато лице покушава отуђити паковања електронапонског кабла, из круга 
предузећа, у улици Булевар војводе Живојина Мишића, те су затекли и лишили 
слободе С.Ж.(1970) из Бања Луке. Лице је намјеравало отуђити кабл, али је 
уочен од стране радника предузећа, а захваљујући брзој реакцији полиције, 
затечен је на лицу мјеста. Извршен је увиђај, а о свему је обавијештен и 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је 
наложио да се у редовној процедури достави извјештај за кривично дјело 
„Крађа“ у покушају.   
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 14.05.2017. године, око 05,00 часова, 

пријављено је да  се из правца мјеста Беговине према Палама креће теретно 
моторно возило  које превози нелегално посјечене трупце. Поступајући по 
наведеној пријави полицијски службеници су у мјесту Сумбуловац, у 
непосредној близини куће у којој станује М.М., затекли паркирано тмв „Волво“ 
на којем се налазило 15 трупаца јеле и смрче који нису били обиљежени 
шумским жигом. У току оперативног рада полицијски службеници су дошли до 
сазнања да је наведене  трупце посјекао Д.В., након чега је ангажовао  М.М. да 
изврши њихов превоз. О догађају је обавјештен дежурни тужилац који је  
наложио да се предметно возило и трупци привремено одузму, те  да се 
предузму и друге потребне мјере  и радње у циљу документовања кривичог 
дјела „Шумска крађа“.  

Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново  Сарајево, 
Окружном тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против  С.Д., 
због постојања основа сумње да је починила кривично дјело „Крађа“.     

 
ПУ Добој 
 
У улици Милана Јелића у Модричи, 14.05.2017. године непознато лице је 

искористивши непажњу оштећене из дјечијих колица отуђило мобилни телефон. 
Према изјави оштећене В.Ђ. укупна причињена материјална штета износи од 
око 200,00 КМ. У току је рад на проналаску извршиоца почињеног кривичног 



дјела „Крађа“. У мјесту Трстенци, општина Дервента, 13/14.05.2017. године 
извршена је провала у приземље куће власништво Н.Г. гдје је извршена 
преметачина и ништа није отуђено. Извршен је увиђај. У току је рад на 
проналаску извршиоца или извршилаца наведеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“ у покушају.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 14.05.2017. године 

приликом обављања редовне патролне дјелатности у мјесту Живинице, 
подручје општине Дервента, зауставили су и контролисали теретно возило 
марке „VW“ којим је управљао Н.С. са подручја општине Дервента. Извршеним 
прегледом  утврђено је да исти превози огревно дрво (1,40 м3) без пратеће 
документације. Одузето дрво предато је у надлежност Шумској управи 
Дервента. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици Лопаре, 14.05.2017. године око 02,00 часа, од стране 

оштећеног лица, пријављено је, да је НН лице или више њих у времену од 18.30 
часова до момента пријаве, искористили његово одсуство од куће и отуђили 
златни накит. Од стране полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. 
По изјави оштећеног отуђен је накит у вредности од око 3.000,00КМ. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка крађа''. 

Полицијски службеници Полицисјке станице Шамац, 14.05.2017. године 
лишили су слободе С.П. због вожње под дејством алкохола. Алкотестирањем 
утврђено је да иста има 1,71 г/кг алакохола у организму.  Истог дана, полицијски 
службеници  Полицисјке станице Шамац, лишили су слободе лице Д.К. јер је 
затечен да се као пјешак креће коловозом у видно алкохолисаном стању. 
Алкотестирањем лица утврђено је да исти има 1,81 г/кг алкохола у организму.  

Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 2 у сарадњи са 
припадницима Јединице граничне полиције Бијељина 13.05.2017. године на 
подручју села Бродац пронашли су групу од четири мингранта. Мигранти су 
мушког пола, највјероватније авганистанског порекла. Исте су у даљу 
надлежност преузели приадници Јединице граничне полиције Бијељина.  

 
  ПУ Фоча 
 

Полицијској станици Фоча, 15.05.2017. године пријављено је да је В.М. 
лично упућивао озбиљне пријетње оштећеној. Одмах након запримљене 
пријаве полицијски службеници  су пронашли  В.М., те је том приликом при 
алкотестирању утврђено да је лице под дејством алкохола у количини од 1,14 
г/кг. Именовани је лишен слободе. У току је рад на комплетирању предмета и 
документовању кривичног дјела Угрожавање сигурности.  

  

  

 

 


