
Нa подручју Републике Српске, 23.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 8, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука-Центар, 
23.08.2017. године око 19,35 часова, поступили су по запримљеној пријави да је 
на мосту у улици Гавре Вучковића, град Бања Лука, дјевојка искочила из возила 
у покрету усљед чега је задобила повреде. Повријеђена је возилом Службе 
хитне медицинске помоћи Дома здравља Бања Лука превезена на указивање 
помоћи. Извршеним увиђајем и на основу прикупљених информација, утврђено 
је да је возилом марке „Audi“ управљао С.П.  гдје се на мјесту сувозача 
налазила двадесетшестогодишњакиња, која је након расправе са њим искочила 
из возила. Код оба лица је утврђено присуство алкохола у организму, а дежурни 
окружни јавни тужилац Окружној јавног тужилаштва Бања Лука је констатовао 
да нема елемената кривичног дјела. Рад на утврђивању прекршајне 
одговорности у току.  
 

ПУ Добој 
 
У Добоју, 23.08.2017. године, непознато мушко лице је извршило превару 

тако што је дошло у двориште породичне куће власништво Б.С., која се налази 
у улици Крњинских српских бригада, рекавши власнику да је довезао дрва те да 
му треба новац за поправку камиона. Б.С. га је позвао у кућу како би му дао 
тражени новац. Након што је супруга од оштећеног истом дала новац у износу 
од 400 КМ, непознато лице је искочило кроз прозор и упутило се у непознатом 
правцу. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску лица које је починило 
кривично дјело „Превара“. 

 
Полицијској станици Теслић, 23.08.2017. године, пријављено је да је у 

току ноћи 22/23.08.2017. године, извршена провала у помоћну зграду која се 
налази поред храма „Пресвете Тројице“ у Теслићу. Извршеним увиђајем 
утврђено је да је у унутрашњости објекта извршена преметачина, а према 
изјави пријавитеља, отуђен је метални новац у износу од око 50 КМ и око 50 
еура. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“.  

Полицијска станица Теслић, 23.08.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 



идентификованог малољетника, из Теслића, због основа сумње да је починио 
кривично дјело „Крађа“.  

 
Полицијска станица Добој 1, 23.08.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Б.Б., О.Б. и А.С., сви са подручја града Добој, због основа сумње да су 
починили кривично дјело „Насилничко понашање“. 

 
Полицијска станица Модрича, 23.08.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Ф.А., из Модриче, због основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа 
електричне енергије или природног гаса“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 23.08.2017. године, 
на локалном путу у мјесту Стријежевица контролом теретног возила марке 
„МАН“ којим је управљао С.Х., из Добоја, утврдили су да наведено лице врши 
превоз 10,50 м3 огревног дрвета без пратеће документације. Даљи рад ће 
наставити радници Шумског газдинства Добој.   

 
 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Соколац су током 
реализације акције „Шума“, 23.08.2017. године у мјесту Крушевци општина 
Соколац, у кругу постројења за примарну прераду дрвета, власништво Б.Р., 
пронашли 25 трупаца бора и смрче који нису били обиљежени шумским жигом, 
као и 20 необиљежених трпаца у близини наведеног постројења.  Пронађени 
трупци укупне дрвне масе 15,34 м3 су одузети и предати радницима ШГ 
Романија Соколац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  
 

ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Т.Т. починилo кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 23.08.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, истог дана, из куће приватног власништва 
у мјесту Рашево, општина Шековићи, отуђио новац у износу од 12.740,00 еура и 
12.700,00 КМ. По пријави су поступили полицијски службеници Сектора 
криминалистичке полиције, Полицијске управе Зворник у сарадњи са 
полицијским службеницима ПС Шековићи. О наведеном догађају обавијештен је 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад 
на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијска станица Зворник, 23.08.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против седамнаестогодишњака из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
 



ПУ Фоча 
 
Дана 23.08.2017.године у 17,50 часова дежурној служби ПС Фоча 

пријављено је да је у Универзитетску болницу Фоча, возилом хитне помоћи 
Дома здравља Фоча, довежено беживотно тијело Д.О. (1964) који је преминуо у 
возилу Дома здравља Фоча приликом транспорта до Универзитетске болнице 
Фоча, услијед задобијених повреда (контузија абдомена и отворен прелом 
десне поткољенице), које су настале када се на наведеног обрушило стабло 
дрвета које је сјечено моторном пилом у мјесту Остружница општина Фоча. 
Полицијски службеници ПУ Фоча су вршећи увиђајну радњу на лицу мјеста 
утврдили да је преминули Д.О. са братом Д.М. крчио шуму у мјесту Остржница, 
те да је  несрећним случајем смртно страдао. Дана 24.08.2017.године биће 
настављен рад на документовању описаног догађаја. 

 
Дана 23.08.2017.године у 19,45 часова ПС Чајниче је,  од стране 

дежурног службеника Ватрогасне јединице Чајниче, обавјештена да је у мјесту 
Првањ, општина Чајниче дошло до пожара. Полицијски службеници ПС Чајниче 
су доласком на лице мјеста затекли у потпуности изгорела три  помоћна објекта 
( штале ) од чега су двије власништво Х.Е. (1934), а једна  Х.И. и Х.З. О догађају 
је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње који је 
наложио да се лице мјеста обезбједи и дана 24.08.2017.године настави вршење 
увиђаја у присуству инспектора за противпожарну заштиту и вјештака електро 
струке због сумње  да је пожар проузрокован електро каблом који је био 
проведен из куће на помоћне објекте  ради кориштења електричне енергије – 
расвјете у изгорелим објектима. 

 

 
 


