
На подручју Републике Српске, 29.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По полицијским управама: Бања Лука 10, Приједор 4, Добој 3, Бијељина 1, 
И.Сарајево 2, Требиње 0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 24 

**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): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 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): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Приједор 0, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 27  

са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 29.05.2017. године пријављено је да је у 

претходна три дана извршена провала у једну од радионица предузећа 
„Трудбеник“ а.д. Добој у стечају одакле није ништа отуђено. Након уласка у 
унутрашњост објекта извршилац је активирао противпожарне апарате. Извршен 
је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијска станица Добој 1, 29.05.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
М.Ј. из Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Лака тјелесна 
повреда“. 

 
Полицијска станица Теслић, 29.05.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Д.Ј. из Теслића, због основа сумње да је починио кривично дјело „Избјегавање 
давања издржавања“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 29.05.2017. године 

приликом редовне контроле саобраћаја на локалном путу у мјесту Модран, 
подручје општине Дервента, зауставили су и контролисали теретно возило 
марке „Daimler Benz“ којим је управљао С.С. из Дервенте. Извршеним 
прегледом  утврђено је да исти у товарном дијелу возила превози огревно дрво 
(3,5 м3) без пратеће документације. Одузето дрво предато је у надлежност 
Шумској управи Дервента. 

  
ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици Јања, 29.05.2017. године око 07,25 часова од стране 

пословнице Електро Бијељина у Јањи, пријављено је, да је из њихових 
просторија у последња три дана од стране НН лица или више њих, отуђена 
жица за пренос електричне енергије у тежини од око 500 килограма. Од стране 
полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. О свему је обавјештено 
надлежно тужилаштво. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  
  

У Бијељини у раскрсници улица Милоша Обилића и Светога 
Саве,29.05.2017. године у 09,00 часова догодила се саобраћајна незгода са 



лакшим тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су путнички 
аутомобил “Golf 2” којим је управљао П.Р.  и бициклиста М.Л. (1941) из 
Бијељине који је задобио лакше тјелесне повреде. Од стране полицијских 
службеника извршен је увиђај лица мјеста. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Сококлац пријављено је да је у временском периоду 

од 26.05. до 29.05.2017. године непознато лице или више њих насилно ушло у 
објекат ЈУ за педагошко васпитање и образовање који се налази у улици 
Радомира Нешковића, општина Соколац. Полицијски службеници изашли су на 
лице мјеста и вршењем увиђаја констатовали да је из објекта отуђено три 
телевизора, као и да су на унутрашњим зидовима разни графити исписани 
спрејом. О догађају упознат дежурни тужилац ОЈТ у Источном Сарајеву и у току 
је даљи рад на документовању предмета и идентификацији извршиоца 
(извршилаца) кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У току акције „Шума 2017“, полицијски службеници Полицијске станице 

Соколац у сарадњи са радницима Шумског газдинства „Романија“ Соколац, 
29.05.2017. године, у мјесту Калаузовићи, општина Соколац,  на постројењу за 
примарну прераду дрвета власништво Г.Д., затекли су одређену количину 
трупаца за које власник није посједовао пратећу документацију. Наведени 
трупци привремено су одузети и предати радницима поменутог шумског 
газдинства. О догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на документовању кривичног дјела. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против лица В.П. и Г.Т. 
због постојања основа сумње да су починили кривично дјело „Тешка крађа“.    
 
 
 
  


