
На подручју Републике Српске, 30.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
4, Зворник 6, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД : 33 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 3 

 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): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 19 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица:  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 17 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
На локалном путу Челинац - Поповац у мјесту Поповац, општина 

Челинац, 30.05.2017. око 21,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој 
су учествовали С.Б. са путничким аутомобилом марке „Renault“ и 
четрдесетпетогодишњи пјешак који је задобио тјелесне повреде. Повријеђеном 
пјешаку је указана медицинска помоћ у Универзитетско клиничком центру 
Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Челинац, а о свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Бања 
Лука.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука - Лазарево, 

30.05.2017. године, на основу наредбе Основног суда Бања Лука, у улици 
Мајора Драге Бајаловића, извршили су претрес куће и помоћног објекта које 
користи В.М. (1986)  из Бања Луке и пронашли  су и одузели зелене биљке које 
својим изгледом асоцирају на биљке индијске конопље. Лице је испитано због 
сумње да је извршило кривично дјело „Неовлашћена производња и промет 
опојних дрога“, а у редовној процедури ће бити достављен извјештај Окружном 
јавном тужилаштву Бања Лука.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 30.05.2017. године пријављено је да је у 

Дервенти, у претходна двадесет два дана извршена провала у породичну кућу 
власништво С.С. који се тренутно налази на раду у иностранству, а одакле је 
отуђено кућно кино и телевизор. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску 
извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 

   
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.05.2017. године, 

идентификовали су лице који је исти дан отуђио златни ланчић из златаре 
„Осмић“ у Добоју. Ради се о Г.Д. из Добоја који је од раднице златаре тражио да 
му покаже златне ланчиће, а када му је радница дала да погледа ланчић који је 
изабрао, исти се удаљио у непознатом правцу. Над Г.Д. је извршена 
криминалистичка обрада. По документовању, против Г.Д. Окружном јавном 
тужилаштву биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа“.  

 
Полицијска станица Модрича, 30.05.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 



С.К. из Модриче,  и С.К. из Добоја,   због основа сумње да су починили кривично 
дјело „Шумска крађа“. 

 
Полицијска станица Брод, 30.05.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Б.Ј. из Брода, због основа сумње да је починио кривично дјело „Помоћ учиниоцу 
послије извршеног кривичног дјела“, против Д.Т., П.С. и А.С. сви из Дервенте, 
због основа сумње да су починили кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 30.05.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу: против 
С.М. из Теслића, због основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа“, и 
против Д.Д. из Теслића , због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Крађа“. 

  
У улици Цара Душана у Добоју, 30.05.2017. године око 12,50 часова 

догодила се саобраћајна незгода када је возач М.И. из Бања Луке, крећући се 
уназад теретним возилом марке „VW“ ударио пјешака, седамнаестогодишњака 
из Добоја који се кретао тротоаром. Због задобијених тешких тјелесних повреда 
седамнаестогодишњак је задржан на лијечењу у добојској болници. О 
наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Добој. 

 
У мјесту Врела, општина Теслић, 30.05.2017. године око 16,00 часова 

током чишћења и паљења корова у близини капеле на католичком гробљу, 
приликом експлозије повријеђена су два лица, К.Ф. и А.Б. са подручја општине 
Теслић, која су након указане љекарске помоћи превезени у добојску болницу 
гдје је К.Ф. задржана на лијечењу, док је А.Б. упућен на кућно лијечење. Љекари 
се за сада нису изјаснили о степену задобијених повреда наведених лица. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно 
са припадницима деминерског тима Цивилне заштите Добој. Са лица мјеста су 
изузети трагови који су послати на вјештачење ради утврђивања узрока 
експлозије. Наведено подручје налази се на линији разграничења борбених 
дејстава током претходног рата, а током 2016. године деминерски тим Цивилне 
заштите Добој извршио је деминирање терена.    
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици Бијељина 1, 30.05.2017. године у 21:35 часова, 

обратило се лице из Хаса, општина Бијељина, и пријавило да су непозната 
лица извршила провалу на прозору његове породичне куће у Хасама и том 
приликом отуђили мању количину златног накита непознате вриједности. 
Полицијски службеници су поступили по пријави и извршили  увиђај на лица 
мјеста, а због почињеног кривичног дјела ''Тешка крађа'' слиједи извјештај 
Тужилаштву. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 30.05.2017. године, С.Д. је 

пријавио да је Б.И. ушао без дозволе у његову породичну кућу са оптужбом да 
је у ранијем периоду отуђио његов новчаник са извијесном количином новца. 



Затим га физички напао ударивши га неколико пута у приједјелу главе и тијела 
а потом пријетио ватреним оружјем да ће га убити. По овлаштењу дежурног 
тужиоца полицијски службеници предузимају мјере и радње на  расвјетљавању 
и  документовању кривичних дјела „Лака тјелесна повреда“ и „Угрожавање 
сигурниости“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 
Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против 
Д.Т. због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.     

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављена је туча више лице. Изласком на 

лице мјеста утврђено је да су лица иницијала З.К. и Д.Н. прво вербално 
пријатила, након чега су и физички напала једно лице. У току је 
докуменотовање кривичних дјела „Угрожавање сигурности“ и „Лака тјелесна 
повреда“.  

Полицијској станици Билећа пријављено је да је једно лице физички 
напало друго лице. У току је докуменотовање кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Д.Ђ. починило кривично дјело „Крађа“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи пријављено је да је лице Е.Ћ. из Милића, у 

претходном периоду извршио бесправну сјечу шуме, на локалитету у мјесту 
Пресендо, општина Милићи. По овлаштењу дежурног тужиоца, од стране 
полицијских службеника ПС Милићи извршен је увиђај, којим је констатовано да 
је извршена бесправна сјеча већег броја стабала дрвета букве и храста. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник лишили су слободе лице И.Ј. из  Калесије, због управљања возилом 
под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани 
посједује 1,70 г/кг алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка  
 
Полицијској станици Србац, 30.05.2017. године око 13,00 часова 

оштећени је пријавио да је приликом обиласка реона Село Србац, пронашао 
већи број свјежих пањева, којом приликом је непознато лице извршило сјечу 
стабала, те исте отуђило (30 храстових пањева). Поступајући по запримљеној 
пријави, полицијски службеници Полицијске станице Србац, оперативним радом 
на терену дошли су до сазнања да се лице А.Б. (1996) из Српца може довести у 
везу са извршењем кривичног дјела ,,Шумска крађа“. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се 
лице испита на наведене околности, те да се по комплетирању предмета 
достави извјештај о почињеном кривичном дјелу. 
 


