
На подручју Републике Српске, 12.06.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 30 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 2 

 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): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 23 

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

 са материјалном штетом: 19 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
У Добоју, у улици Војводе Мишића, 11/12.06.2017. године, из 

необезбијеђене љетне баште угоститељског објекта „HEMIGVEJ“, отуђене су 4 
столице и један звучник власништво М.Ђ. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 12.06.2017. године, 

на регионалном путу Добој – Градачац, у мјесту Зелиња, подручје града Добоја, 
приликом контроле теретног возила  марке „Man“, којим је управљао М.Т., са 
подручја општине Модрича, пронашли су у товарном сандуку огревно дрво за 
које није посједовао пратећу документацију. Током вршења контроле, лице М.Т. 
је нагло покренуло возило и удаљило се у правцу општине Градачац, ФБиХ, 
оглушивши се на наредбу да заустави возило. Полицијски службеници ПС 
Градачац, обавијештени о догађају од стране Полицијских службеника ПС Добој 
2, су у мјесту Орманица, подручје општине Градачац, лице М.Т. лишили 
слободе и исто предали полицијским службеницима ПС Добој 2. По 
документовању, против М.Т. Окружном јавном тужилаштву Добој биће 
достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Шумска крађа“. Наведеном 
радњом именовани је починио и прекршај из члана 24. Закона о јавном реду и 
миру (ометање државних органа, привредних друштава и других правних лица у 
вршењу јавних функција). 
 

Полицијска станица Петрово, 12.06.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Д.У., са подручја општине Петрово, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Крађа“ у вези са чланом 95а Закона о електричној енергији. 

  
Полицијска станица Теслић, 12.06.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
А.П., из Тузле, ФБиХ, због основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа“ . 

 
ПУ Источно Сарајево 
 

  Полицијски службеници Полицијске станице Соколац поступили су по 
пријави у вези физичког сукоба између два лица у Улици Цара Лазара, општина 
Соколац и том приликом утврдили да је Н.М. у алкохолисаном стању нанио 
лаке тјелесне повреде у педјелу лијеве руке и ноге лицу Б.Б. Након сукоба 



оштећени и лице Ђ.Б. су употребом металне шипке и физичке снаге оштетили 
ПМВ „Golf 2“ власништво Н.М. О наведеном догађају обавјештен је надлежни 
тужилац који је наредио предузимање мјера и радњи на документовању 
кривичних дјела „Лака тјелесна повреда“ и „Оштећење туђе ствари“.  

Полицијској станици Соколац, Д.Б. је пријавио да је непознати извршилац 
или више њих насилно ушао у породичну кућу власништво Д.К, у мјесту 
Видрићи, општина Соколац. По овлаштењу надлежног тужиоца полицијски 
службеници извршили су увиђај и констатовали да је из унутрашњости отуђен 
неутврђен износ новца. У току је рад на расвјетљавању и документовању 
кривичног дјела Тешка крађа.  
 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 12.06.2017. године, М.С. је 
пријавио да  је наведеног дана у вечерњим часовима извршен насилан улазак у 
његову породичну кућу у мјесту Војковићи, општина Источна Илиџа. О пријави 
је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање потребних мјера и 
радњи на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. Увиђајем је  
констатовано да је из унутрашњости отуђена извијесна количина златног 
накита. Истрага је у току. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Љубиње пријављено је да је базен „Боровик“ 

оштећен, на начин што је НН лице или више њих просуло боју по поду кухиње, 
зидове бојом ишарали, разбацали ствари по просторијама и поломили стакла 
на вратима.  

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Рудо, 12.06.2017.године, пријављено је да је дана 

06.06.2017. године НН лице од Ш.Ј. отуђило новац у износу од 500,00 КМ који је 
она покушала да подигне са банкомата банке у Рудом, док је она разговарала 
са службеником банке у вези проблема који се појавио приликом трансакције 
новца на банкомату. О овом догађају обавјештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево који се усмено сагласио да полицијски 
службеници предузму све мјере и радње на утврђивању чињеница и 
прикупљању доказа  на расветљавању кривичног дјела „Крађе“. 

 
Полицијској станици Вишеград, 12.06.2017. године, пријављено је да је 

НН лице прије мјесец дана продало „цептер“ посуђе лицу З.Г. из Вишеграда за 
износ од 400,00 КМ и двије златне плоче од зубарског злата од 22 карата, при 
том тврдећи да се ради о оригиналном посуђу, чија је вриједност 1.800,00 КМ. 
Оштећена З.Г. је накнадно утврдила да се ради о посуђу „Силвер ројал“ чија 
тржишна вриједност износи 200,00 КМ. О овом догађају је обавјештен дежурни 
јавни тужилац. Након што полицијски службеници предузму мјере и радње из 
своје надлежности, Окружном тужилаштву Источно Сарајево биће поднесен 
одговарајући извјештај. 

 
 
 


