
На подручју Републике Српске, 18.04.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 14 

**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): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 5, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 45 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 37 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 2 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској станици Бања Лука - Лазарево, 18.04.2017. године око 03,55 

часова, оштећени је пријавио да је непознато лице извршило кривично дјело 
„Тешка крађа“, на начин да  је подесним алатом и физичком снагом дјеловао на 
улазна врата породичне куће, ушло у унутрашњост одакле је отуђило новац у 
износу од око 6.000,00 КМ и друге предмете. Материјална штета биће накнадно 
утврђена. На лицу мјеста полицијски службеници су извршили увиђај, а о свему 
је обавијештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, који је наложио да се предузму све мјере и радње у циљу 
проналаска извршиоца и расвјетљавања кривичног дјела.  

 
ПУ Добој  
 
У мјесту Горња Радња, општина Теслић, 17/18.04.2017. године са 

парцеле зване „језеро“ власништво В.П. отуђен је систем за наводњавање 
малина. Власник ће се накнадно изјаснити о висини укупне причињене 
материјалне штете. Извршен је преглед лица мјеста. У току је рад на 
проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

  
У мјесту Лужани, подручје града Добоја, 17/18.03.2017. године извршена 

је провала у помоћни објекат - љетњу кухињу власништво Н.Д. одакле је отуђен 
тример за кошење траве и апарат за прање возила. Према изјави кућепазитеља 
власници је причињена материјална штета у износу од око 600,00 КМ. Извршен 
је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 18.04.2017. године, у 

циљу спречавања недозвољене трговине акцизним робама, на три локације у 
Броду пронашли су и изузели укупно 5,750 кг резаног дувана и 2 паковања по 
200 прављених цигарета, без акцизних маркица. Одузета акцизна предата је 
надлежној тржишној инспекцији.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 18.04.2017. године  

идентификовали су лице Ф.К. са подручја града Мостара код кога су пронашли 
и одузели отуђене артикле (паковање патрона за бријање марке „Gillette“ и  
капу - качкет) укупне вриједности од око 36,50 КМ, које је Ф.К. истог дана отуђио 
из тржног центра „Бинго“ у Добоју. По документовању против Ф.К. Окружном 



јавном тужилаштву Добој биће поднесен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 18.04.2017. године Окружном јавном 

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

дјело „Крађа“, и 
- против А.Т. из Тешња, због основа сумње да је починио кривично дјело 

„Тешка крађа“. 
  
Полицијска станица Дервента, 18.04.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Р.М. са подручја општине Дервента, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Добој 2, 18.04.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
С.Д. са подручја града Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Тешка крађа“.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, 18.04.2017. 

године, лишили су слободе Ј.К. за којим је издата централна  потјерница  према 
наредби Општинског суда у Тузли, пред којим се против именованог води 
кривични поступак због кривичног дјела „Превара“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Милићи, у мјесту Коњевић поље, 

општина Братунац, 18.04.2017. године, око 18,00 часова, догодила се 
саобраћајна незгода слијетањем путничког аутомобила марке „Audi“, којим је 
управљао М.Ј. (1979), који је том приликом задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Дом здравља Братунац ради указивања љекарске 
помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Братунац. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


