
На подручју Републике Српске, 11.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град  2 и Фоча 3 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): 6 

 чл. 232. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 17 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 7 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 12 

 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): 1 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица:  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 17 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој  

У Карађорђевој улици у Теслићу, 10/11.05.2017. године непознато лице 
или више њих након што су онеспособили сигурносни аларм извршили су 
провалу у трговински објекат „Бинго“ одакле је након извршене преметачине 
отуђен новац у износу од око 700,00 КМ. Извршен је увиђај. О висини укупне 
причињене материјалне штете оштећени ће се накнадно изјаснити. У току је 
рад  на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 11.05.2017. године 
приликом обављања редовне патролне дјелатности у мјесту Рајшева, подручје 
општине Теслић, зауставили су и контролисали теретно возило марке 
„мерцедес“ којим је управљао Ц.Ц. са подручја општине Теслић. Извршеним 
прегледом  утврђено је да исти превози огревно дрво (1,5 м3 букве) без пратеће 
документације. Одузето дрво предато је у надлежност Шумској управи Теслић. 

Приликом редовне контроле саобраћаја полицијски службеници 
Полицијске станице Дервента, 11.05.2017. године у Озренској улици у 
Дервенти, зауставили су и контролисали трактор са полуприколицом којим је 
управљао  Н.К. са подручја општине Дервента, приликом чега је утврђено да 
исти у товарном простору прикључног возила превози 1,70 м3 огревно дрво без 
потребне пратеће документације. Одузето дрво предато је у надлежност 
Шумској управи Дервента. 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 10.05.2017. године у 
мјесту Костајница, подручје града Добоја пронашли су шест трупаца огревног 
дрвета (2 храста и 4 липе) који нису били дозначени за сјечу. Одузето дрво 
предато је у надлежност Шумском газдинству Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 

Полицијски службеници Полицијске станице Пале, 11.05.2017. године, 
лишили су слободе З.Б., због постојања основа сумње да је починио кривично 
дјело „Кривотворење новца“. Полицијској станици Пале, наведеног дана, око 
13,00 часова, М.П., радник бензинске пумпе која се налази у Палама,  пријавио 
је да је у поменути објекат ушао непознат мушкарац и највјероватније лажном 



новчаницом  од 50 КМ  платио два пива. Одмах након пријаве полицијски 
службеници су изашли на лице мјеста, те утврдили да се ради о  лицу  З.Б. из 
Пала  који је био у видно алкохолисаном стању. Предметна новчаница за коју 
постоји основ сумње да је кривотворена,  привремено је одузета и биће послата 
на вјештачење. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ 
који је наложио предузимање законом прописаних мјера и радњи на 
расвјетљавању и документовању кривичног дјела „Кривотворење новца“.  

      Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево, Окружном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Д.Г., због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Неовлашћена 
производња и промет опојних дрога“.                                           

 
 
ПУ Требиње 

Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице које се 
налази у притвору у КПЗ Требиње напало полицајца обезбјеђења при чему му 
је нанио тешке тјелесне повреде. У току је документовање кривичног дјела 
„Спрјечавање службеног лица у вршењу службене радње“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала С.М. починило кривична дјела: „Угрожавање 
сигурности“, „Изазивање опште опасности“ у покушају и „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала З.Д. починило кривична дјела: „Угрожавање 
сигурности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“.  

 ПУ Зворник 

  Дана 11.05.2017. године, НН лице или више њих су у Г. 
Шепку извршили провалу у  кућу  власништво К.Ш., којом приликом  
по изјави оштећеног из куће није ништа отуђено. О свему наведеном 
обавјештен дежурни Тужилац ОТЈ у Бијељини који је овластио раднике ПС 
Козлук да изврше увиђај на лицу мјеста повређивања радника и предузму друге 
мјере и радње предвиђене ЗКП-ом у циљу расвјетљавања кривичног дјела 
„Тешка крађа“.  

Полицијска станица Зворник је Окружном Jавном Tужилаштву у Бијељина 
поднијела извјештај против лица Д.М. из Зворника, због постојања основане 
сумње да је починио кривично дјело „Утаја“. 

 

 
 
 
 


