
Нa подручју Републике Српске, 11.07.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 21 

**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): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 8, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 34 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 24 



ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
У улици Војводе Стјепе у Теслићу, у пријеподневним часовима 

11.07.2017. године, непознати млађи мушкарац пришао је иза леђа 
седамдесетогодишњакињи којој је покушао истргнути торбицу из руке, а када 
није успио у својој намјери руком ју је ударио у главу и удаљио се у непознатом 
правцу. У току је рад на идентификовању и проналаску лица које је на наведени 
почин починило кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају на нарочито дрзак 
начин.  

 
Полицијској станици Модрича, 11.07.2017. године, радник привредног 

друшта „Нискоградња“ д.о.о. Лакташи пријавио је да у периоду од 2015. године 
до дана пријављивања, у мјесту Модрички Луг, општина Вукосавље,  из 
препумпне станице отуђен агрегат вриједности од око 15.000,00 КМ. Увиђајем је 
утврђено да је након проваљења жичане капије којом је станица била 
обезбејђена, извршена демонтажа  препумпне станице из које је отуђен агрегат. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, заједно са 

инспекторм за протипожарну заштиту ПУ Добој, 11.07.2017. године, у мјесту 
Рудо Поље, општина Телић, извршили су увиђај лица мјеста ради утврђивања 
узрока пожара на стамбеном објекту који је у потпуности изгорио. Увиђајем је 
утврђено да је пожар проузроковао људски фактор, односно нехатним 
паљењем смећа на улазу зграде. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој који ће се накнадно изјаснити о 
квалификацији кривичног дјела.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.П. починило кривично дјело „Недозвољена 
трговина“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи, 11.07.2017. године око 00,10 часова, 

пријављено је да у мјесту Дубнички мост, општина Милићи, лице Б.Л. (1927) 
пуца из ватреног оружја. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 



Милићи, који су изласком на лице мјеста пронашли лице Б.Л., и од истог, уз 
потврду, одузели полуаутомтску пушку, калибра 7,62 мм. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. У току је рад на документовању почињеног кривичног дјела 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

        
На магистралном путу Власеница-Милићи, у мјесту Заклопача, 

11.07.2017. године око 03,40 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Golf“, којим је управљао 
С.К. (1957). У саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобила С.К. (1958) 
која се налазила на мјесту сувозача. Повријеђена је превезена у Општу 
болницу Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
 


