
На подручју Републике Српске, 16.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД : 33 

**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): 6 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 11 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 4 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица:  (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 25 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 452 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције ПУ Бања 

Лука, 16.05.2017. године у улици Здавка Дејановића, пронашли су путнички 
аутомобил марке „Голф“, приватног власништва, а за које се сумња да је 
отуђено током ноћи 15/16.2017. године са паркинг простора у улици Др 
Војислава Ђеде-Кецмановића. На лицу мјеста извршен је увиђај, а дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука је наложио да 
се предузму све потребне мјере и радње на утврђивању свих околности на 
расвјетљавању кривичног дјела „Одузимање моторног возила“. 

 
ПУ Добој 
 
У мјесту Жираја општина Теслић, 15/16.05.2017. године из круга 

предузећа „Градитељ“ а.д. Теслић отуђена је одређена количина електрокабла. 
Према изјави одговорног лица укупна причињена материјална штета износи од 
око 300,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или 
извршилаца почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

 
У мјесту Придјел Горњи подручје града Добоја, 15/16.05.2017. године 

извршена је провала у вјерски објекат – џамију, одакле је из кутије са 
добровољним прилозима отуђен новац у износу од 50,00 КМ. Извршен је увиђај. 
У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
 Полицијска станица Теслић, 16.05.2017. године, Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против В.П. са 
подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Одузимање малољетног лица“. 

 
Полицијска станица Дервента, 16.05.2017. године, Окружном тужилаштву 

Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против А.С. из 
Дервенте, због основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање јавног 
саобраћаја“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича 16.05.2017. године 

приликом редовне контроле саобраћаја на локалном путу у мјесту Милошевац, 



подручје општине Модрича, зауставили су и контролисали путничко возило 
марке „мерцедес“ којим је управљао Р.Б. из Бијељине, а који је превозио два 
држављанина Републике Румуније (Т.Г. и И.Г.). Површинским прегледом 
пртљажника уочени су упаковани сетови посуђа (највјероватније намјењени за 
продају) за које румунски држављани нису посједовали документацију о 
поријеклу робе. О наведеном је упознат општински тржишни инспектор и 
Служба за послове са странцима БиХ Теренска канцеларија Добој који су 
предузели мјере из своје надлежности. 
 

ПУ Бијељина 

Полицијска станица Бијељина 1, 16.05.2017. године од стране оштећеног 
лица, запримила је пријаву да је НН лице или више њих из дворишта његове 
породичне куће у мјесту Хасе, отуђили око 30 алуминијумских фелни са гумама. 
По изјави оштећеног вредност отуђених премета је око 10.000,00 КМ.  О свему 
је обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад на расвејтљавању 
кривичног дјела „Крађа“.  

У мјесту Доњи Жабари, 16.05.2017. године око 02,00 часа догодила се 
саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди 
учествовали су путнички аутомобил марке „Венто“ којим је управљало лице С.Р. 
До саобраћајне незгоде је дошло када је путнички аутомобил слетио са 
коловоза у канал. Том приликом сувозач у возилу лице Љ.Л. је задобила тешке 
тјелесне поврерде, а путник у возилу Н.Б. је задобила лакше тјелесне повреде. 
Од стране полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста.  

ПУ Источно Сарајево 

Полицијској станици  Соколац, 16.05.2017. године,  оштећени је пријавио 
да је  на свој мобилни телефон, са непознатог телефонског броја примио  позив 
пријетећег садржаја.  О пријави је обавјештен дежурни тужилац који је наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

  
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 16.05.2017. године, Г.А. је 

пријавио да му је из  откључаних подрумских просторија породичне куће 
отуђена моторна пила. По овлаштењу дежурног тужиоца извршен је увиђај лица 
мјеста. Оперативним радом на терену полицијски службеници су дошли до 
сазнања да се у везу са извршењем наведеног кривичног дјела може довести 
Н.С. који је позан у службене просторије ради криминалистичке обраде. 
Претресом породичне куће и помоћних објеката које користи осумњичени, 
пронађена је моторна пила која је привремено одузета. У току је 
документовање предмета након чега ће против Н.С. бити поднесен  извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Крађа“. 

  
У мјесту Јеловци, општина Пале, у периоду од децембра 2016. године до  

маја текуће године, непознати извршилац или више њих насилно је ушао у 
викенд кућу власништво Ж.П.  и из унутрашњости отуђио ЛЦД телевизор са 
рисивером, фрижидер, те  друге предмете  који се користе у домаћинству. 
Извршен је увиђај. Полицијски службеници настављају рад на расвјетљавању  
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  



  
  
Полицијској станици Соколац, 16.05.2017. године, М.Н. је пријавио да му 

је у мјесту Равна Романија, општина Соколац, запаљено  путничко моторно  
возило „Golf“. По овлаштењу дежурног тужиоца  извршен је увиђај којим је 
констатовано да  је пожар на предметном возилу  подметнут употребом  лако 
запаљиве течности и отвореног пламена. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење туђе ствари“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 

16.05.2017. године, извршили су претрес породичне куће и пратећих објеката 
влаништво Д.Т. Том приликом пронађена је и одузета  ловачка пушка са 
сајпером  за коју именовани није посједовао потребну документацију.  У току је 
рад на документовању кривичног дјела „Недеозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“. 

ПУ Требиње 

Полицијској станици Гацко је пријављено да је из возила која су у 
власништву једног предузећа, НН лице отуђило око 1350 литара дизел горива. 
У току је расвјетљавање кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 16.05.2017. године пријављено је да се у 

Дом здравља Сапна ради указивања љекарске помоћи јавио 
двадесетогодишњак из Зворника, који је тјелесне повреде задобио у мјесту 
Шетићи, од лица М.Х. (1953) из Зворника. Повријеђени је превезен у 
Универзитетски клинички центар Тузла, гдје су му констатоване лаке тјелесне 
повреде. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су 
извршили увиђај. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Лака тјелесна повреда“. 

  
Полицијски службеници Полицијске  станице Милићи лишили су слободе 

лице Љ.Ј. из  Бијељине, због управљања возилом под дејством алкохола. 
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,87 г/кг 
алкохола у организму. 

 
 
 

   
 

  


