
На подручју Републике Српске, 13.06.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 26 

**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): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 13 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 15 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 13.06.2017. године, пријављено је да је у 

посљедња три мјесеца, у мјесту Срнава, подручје општине Вукосавље, 
бесправно посјечено и отуђено око 10 м3 храста. Извршен је увиђај. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 13.06.2017. године, 

идентификовали су лице које је управљајуло путничким возилом марке „VW“ 
тип „Passat“ и није се зауставило на знак „Стоп“ у мјесту Орашје, град Добој. 
Настављајући рад по наведеном догађају, у Рашкој улици, град Добој, 
пронађено је напуштено описано возило и у непосредној близини истог, 
пронађена је пластична посуда у којој су се налазиле двије стабљике, висине 
око 50 цм, које својим изгледом асоцирају на индијску конопљу. Оперативним 
радом утврђено је да је власник поменутог возила  лице Х.М., које је истог дана 
пронађено. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва у Добоју, који се изјаснио да наведени догађај има обиљежја 
кривичног дјела „Неовлашћене производње и промета опојних дрога“ те дао 
сагласност да се изврши претрес куће коју за становање користи Х.М., у 
Озренској улици, град Добој. Извршеним претресом на балкону су пронађени 
полусасушени листови зелене биљне материје који својим изгледом асоцирају 
на листове индијске конопље. По документовању против лица Х.М. Окружном 
јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Неовлашћене производње и промета опојних дрога “. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 13.06.2017. године, 

лишили су слободе лице М.Т., са подручја општине Модрича, због основа 
сумње да је починио кривично дјело „Ометање службеног лица у вршењу 
службене радње“. Пријављени је 12.06.2017. године, у вечерњим часовима, 
путем телефона упутио пријетње полицијском службенику због догађаја од 
12.06.2017. године, када је син пријављеног лишен слободе због почињеног 
кривичног дјела „Шумске крађе“ и прекршаја из члана 24. Закона о јавном реду 
и миру. Након завршене криминалистичке обраде М.Т. је пуштен на слободу. 
Због упућених пријетњи полицијском службенику, дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва у Добоју је пријаву додатно оквалификовао и као кривично 
дјело „Угрожавања сигурности“. Истог дана, Полицијски службеници Полицијске 
станице Модрича заједно са полицијским службеницима Полицијске станице 
Добој 2, извршили су претрес куће и помоћних објеката, власништво М.Т., у 



вези са КД  „Угрожавања сигурности“ и КД  „Ометање службеног лица у вршењу 
службене радње“, гдје је пронађен оквир за муницију аутоматске пушке и више 
комада пушчаних метака. По документовању против лица М.Т. Окружном 
јавном тужилаштву у Добоју биће достављен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 
Полицијска станица Добој 1, 13.06.2017. године, Окружном јавном тужилаштву 
Добој поднијела је извјештаје о почињеним кривичним дјелима против: 

- Р.Д., са подручја општине Добој, због основа сумње да је починио 
кривично дјело „Крађа“ у вези са чланом 95а Закона о електричној енергији; 

- Г.Д., из Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа“. 
  
Полицијска станица Теслић, 13.06.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештаје о почињеним кривичним дјелима 
против: 

- Ш.С., са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“; 

- Д.Д., О.М., и Д.Л., сви са подручја општине Теслић, због основа сумње 
да су починили кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Угљевик, 13.06.2017. године од стране оштећеног 

лица запримила је пријаву, да је отуђен његов путнички аутомобил „Golf“ који је 
био откључан и у истом су се налазили кључеви за стартовање возила. По 
пријави су поступили полицијски службеници. Оперативним радом пронађено је 
возило које је пријављено да је отуђено, као и малољетно лице из Угљевика 
које је отуђило возило. О свему  је обавјештено надлежно тужилаштво, као и 
Центар за социјални рад. У току је рад на документовању дјела. 

 
У Новом насељу Јања у улици Николе Тесле – Град Бијељина 

13.06.2017. године око 15,50 часова догодила се саобраћајна незгода са 
тешким тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди учествовао је путнички 
аутомобил „Audi 80“ којим је управљао Љ.Ђ. који је остварио контакт са 
једанаестогодишњом дјевојчицом која  је била у својству пјешака. Повређеној 
дјевочици указана је медицинска помоћ у Медицинском центру Бијељина, гдје 
су јој констатоване тешке тјелесне повреде и иста је задржана на лијечењу.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац обављајући 

редовне послове и задатке, зауставили су и контролисали ПМВ „Golf 2“ којим је 
управљао П.Т. из Сокоца. Контролом је утврђено да возач нема положен 
возачки испит за управљање моторним возилом Б категорије, регистарске 
ознаке које не припадају возилу и неважећу потврду о регистрацији. Возач је 
искључен из саобраћаја, а о догађају обавијештен дежурни тужилац ОЈТ у 
Источном Сарајеву, који је наложио предузимање потребних мјера и радњи на 
документовању кривичног дјела „Посебни случајеви фалсификовања исправе“.   

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Ново Горажде, 13.06.2017.године, око 08,25 часова 

пријављено је да је НН лице или више њих у протеклих петанест дана отуђило 



15 металних комплета баштенских столова са столицама које су се налазиле на 
теретном моторном возилу, власништво С.Г.,а које је било паркирано у Новом 
Горажду. 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 проналаску извршиоца за кривично дјело Крађе. 

 
 


