
На подручју Републике Српске, 17.04.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 3 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 5 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 6, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 5, Мркоњић Град 2 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 25 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 9 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 3 

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 13 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 17.04.2017. године из добојске болнице 

пријављено је да је на одјељење хирургије примљено лице Д.Х. са повредама 
које су му нанесене ножем у дијелу леђа. Оперативним радом полицијски 
службеници дошли су до сазнања да је у породичној кући на подручју града 
Добоја током свађе између супружника,  Д.Х. отвореном шаком ударио супругу 
З.Х. која му је потом кухињским ножем задала повреде у дијелу леђа. Пронађен 
је и изузет нож за који се сумња да је кориштен током извршења кривичног 
дјела. О наведеном је обавјештен Центар за социјални рад Добој. По 
документовању против З.Х. Окружном јавном тужилаштву Добој биће поднесен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Лака тјелесна повреда“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 17.04.2017. године у 

улици Цара Душана у Добоју легитимисали су лице Ф.Р. из Добоја код кога су 
приликом површинског прегледа пронашли и одузели 6 ручно направљених 
пакетића од алу-фолије у којим се налазила зелена биљна материја која по 
свом изгледу и морфолошким карeктeристикама асоцира на опојну дрогу 
„марихуану“ укупне тежине од 58,8174 грама, као и 49 сјеменки индијске 
конопље. По документовању против Ф.Р. Окружном јавном тужилаштву Добој 
биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена 
производња и промет опојних дрога“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 17.04.2017. године, око 05,20 часова, 

радник бензинске станице која се налази у мјесту Подроманија, општина 
Соколац,  пријавио је да су непосредно прије пријаве, у наведени објекат ушла 
два наоружана маскирана мушкарца која су из ладице отуђила новац од 
дводневног пазара. Одмах након пријаве полицијски службеници су изашли на 
лице мјеста, те дошли до сазнања да су извршиоци приморали радника да 
искључи аларм и откључа канцеларију у којој се налазио новац, те да су му 
након отуђења новца везали руке и ноге и удаљили се са лица мјеста. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање 
потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“.  

 
Полицијској станици Соколац, 17.04.2017. године, оштећени је пријавио 

да је на свој мобилни телефон примио неколико порука пријетећег садржаја. О 



пријави је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање 
потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“. 

 
На магистралном путу Соколац – Хан Пијесак, у мјесту Кошутица, 

општина Соколац, дана 16.04.2017. године, око 23,00 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко моторно возило „GolfA2“ 
којим је управљао Н.М., док су се у возилу налазили М.Б. и М.С., сви настањени 
у Сокоцу. 

По овлаштењу дежурног тужиоца извршен је увиђај којим је констатовано 
да је  наведени возач изгубио контролу над возилом и слетио са коловоза,  
након чега се возило неколико пута преврнуло и зауставило се на земљаној 
површини. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде (потрес мозга) 
задобила је М.Б. из Сокоца. Алкотестирањем возача утврђено је присуство 
алкохола у организму у количини од 1,58 г/кг, због чега је лишен слободе.  
Предметно возило је превезено на паркинг простор полицијске станице ради 
вјештачења техничке исправности. Тачан узрок саобраћајне незгоде биће 
накнадно утврђен.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Гацко је запримила пријаву да је дошло до 

међусобне туче између лица иницијала К.Н. и В.Ђ. Лица су задобила лаке и 
тешке тјелесне повреде. У току је документовање кривичних дјела „Лака 
тјелесна повреда“ и „Тешка тјелесна повреда“. 

 


