
Нa подручју Републике Српске, 16.07.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 7 

**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): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 15 



ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 16.07.2017. године, у 
градској улици у Добоју легитимисали су лице М.С. из Добоја код кога је 
пронађен и одузет смотуљак сачињен од пластичне фолије у коме се налазила 
зелена биљна материја која по својим морфолошким особинама асоцира на 
опојну дрогу „марихуану“, укпне тежине 15,495 грама. Након вјештачења 
одузете биљне материје, против М.С. биће предузете законом предвиђене 
мјере и радње. 

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 16.07.2017. године, 
током контроле саобраћаја на регионалном путу у мјесту Палежница Горња, 
подручје града Добоја, утврдили су да  возач М.Т. са подручја општине 
Модрича, у теретном возилу марке „МАН“ превози 15 м3 огревног дрвета (буква, 
храст и граб) без пратеће документације, а да дрвни сортименти нису означени 
шумарским жигом Изузети дрвни сортименти предати су у надлежност Шумског 
газдинства Добој. 
 

У мјесту Осиња, општина Дервента, 16.07.2017. године око 12,00 часова 
избио је пожар на помоћним објектима власништво С.П. У пожару, који су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Дервента, у 
потпуности су изгорјела два коша за кукуруз у којим се налазила неутврђена 
количина кукуруза  и дрвена шупа у којој су се налазила дрва, тракторски плуг, 
мања ауто-приколица, алат и други предмети. О наведеном је обавјештен 
дежурни тужилац по чијој су наредби полицијски службеници Полицијске 
станице Дервента извршили увиђај, приликом чега је утврђено да пожар није 
изазван намјерно од стране трећег лица.   
 
 ПУ Источно Сарајево 
 
 Полицијској станици Рогатица, медицинско особље Универзитетске 
болнице Фоча пријавило је да је лице Ђ.В. из Рогатице хоспитализовано у 
наведену установу са повредама десне ноге, највјероватније задобијених 
употребом ватреног оружја.  
Полицијски службеници извршили су увиђај по овлаштењу надлежног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, и констатовали да је Ђ.В. 
извршио самоповређивање пуцајући из аутоматске пушке марке „Црвена 
застава“, калибра 7,62 мм. Оружје је пронађено и привремено одузето, као и 26 
метака калибра 7,62 мм, након чега ће бити предузете мјере и радње, у циљу 



утврђивања посједовања оружја и подношења извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“ против наведеног лица.  
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко пријављена је крађа женске торбице, која је 

врло брзо пронађена у близини мјеста отуђења. Постоје основи сумње да је 
лице иницијала Н.Г. починило кривично дјело „Крађа у покушају“.  

 
 

 


