
Нa подручју Републике Српске, 12.07.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 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) : 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): 9 

 чл. 232. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 17 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 3 

 остали прекршаји: 11 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 4, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 24 



ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 15 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 12.07.2017. године,  пријављено је да је из 

продајног објекта манастира у Gорњем Липљу отуђен новац.  У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

Полицијској станици Теслић, 12.07.2017. године пријављено је да  су два 
непозната лица извршила превару над седамдесетдеветогидшњаком из 
Теслића. Извршиоци су оштећеном понудили на продају златни ланчић, након 
чега их одвео до свог стана и дао им тражених 600,00 евра, након чега су исти 
напустили стан однијевши са собом и новац и ланчић. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Превара“. 

Полицијској станици Теслић, 12.07.2017. године, пријављенa je превара 
путем интернет сaјта за оглашавање артикала, извршена над 
седамнаестогодишњаком са подручја општине Теслић. Малољетник је од 
оглашивача наручио и извршио уплату за мобилни телефон новије производње 
у износу од 285,00 КМ, а када је од достављача брзе поште преузео пакет, 
утврдио је да су му достављена два телефона старијег модела и новчаница од 
50,00 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 12.07.2017. године радник Шумског 

газдинства Добој пријавио је да је у мјесту Сјенина, подручје града Добоја 
извршена бесправна сјеча шуме. Увиђајем је утврђено да су посјечена и 
отуђена 242 стабла букве, укупне дрвне масе око 200 м3. У току је рад на 
расвјетљвању кривичног дјела „Шумска крађа“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 12.07.2017. године 

идентификовали су лице које је око 13,00 часова  отвореним пламеном запалио 
чемпресе који су у кругу од 25 метара ограђивали двориште куће власништво 
П.П. у мјесту Скугрић, општина Дервента. Брзим ширењем ватре која је 
захватила чемпресе висине од око 2,5 метра постојала је могућност да се ватра 
прошири и на породичну кућу, што је спријечено брзом интервенцијом 
припадника Териоријалне ватрогасне јединице Модрича који су локализовали 
пожар. Према изјави оштећеног причињена материјална штета износи од око 
3.500,00 КМ. Због сумње да је проузроковао пожар и на наведени начин 
починио кривично дјело „Изазивање опште опасности“ лишен је слободе Ј.М. са 
подручја општине Модрича, над којим је у току криминалистичка обрада. По 
документовању, Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај 
о почињеном кривичном дјелу.   

  



На дијелу магистралног пута Добој – Дервента у мјесту Кладари, подручје 
града Добоја, 12.07.2017. године око 23,20 часова догодила се саобраћајна 
незгода када је возач С.Б. са подручја града Добоја, управљајући путничким 
возилом марке „опел корса“, усљед неприлагођене брзине условима и стању 
пута, након удара у саобраћајни знак, возилом слетио са коловоза. У овој 
саобраћајној незгоди возач С.Б. је задобио тешке тјелесне повреде и и 
превезен је у дообјску болницу гдје је задржан на лијечењу. Увиђај су извршили 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.  

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 1,  од стране  раднице бензинске пумпе у 

Бијељини,  запримила је пријаву да четири  НН мушка лица да неће да плате 
рачун. По запримљеној пријави поступили су полицијски службеници, који су 
установили да се ради о лицима Х.Х., Н.С., Х.Т. и С.О. Лице С. О. настањен у 
Аустрији – Кронебург одбио  је полицијским службеницима да на увид покаже 
лична документа. Алкотестирањем  лица С. О.  утврђено је  да исти има 0,49 
г/кг алкохола у организму. Исти је лишен слободе  од стране полицијских 
службеника  због чињена прекршаја  „Ометање државних органа у вршењу 
јавних функција „  по Закону о јавном реду и миру. 

 
На локалном путу у мјесту Лугови општина Шамац, 12.07.2017.године око 

13,30 часова, догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним 
повредама. У саобраћајној незгоди учествовао је путнички аутомобил „Јетта“  
којим је управљао Ј.П. и бицилиста који је задобио лакше тјелесне повреде.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице путем СМС 

поруке упутило ријечи пријетње другом лицу. У току је документовање 
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала К.П. починило кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.  
 

 
 

 


