
На подручју Републике Српске, 17.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 1 

 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): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 17 

 са посљедицама по лица:  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 12 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 393 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Добој 
 
 У Модричи, 17.05.2017. године у току дана извршена је провала у 
породичну кућу власништво В.Р. одакле је након извршене преметачине отуђен 
новац, златни накит, алкохолна пића и други предмети. Према изјави власника 
укупна причињена материјална штета износи од око 1.000,00 КМ. Извршен је 
увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 Полицијској станици Модрича 17.05.2017. године пријављено је да је у 
претходних тринаест мјесеци извршена провала у кућу власништво С.З. из 
Модриче, одакле су отуђени различити електрични кухињски апарати и други 
предмети за кућну употребу.  Према изјави власнице укупна причињена 
материјална штета износи од око 1.500,00 КМ. У току је рад на проналаску 
извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Брод 17.05.2017. године 
лишили су слободе Д.Т., а полицијски службеници Полицијске станице 
Дервента лишили су слободе П.С. и А.С., сви са подручја општине Дервента,  
због основа сумње да су починили кривично дјело „Крађа“. Након што је 
оштећени М.Ц. пријавио да му је отуђена једна крава са њиве у мјесту Горња 
Барица, општина Брод, полицијски службеници Полцицијске станице Брод 
изашли су на лице мјеста гдје су затекли Д.Т., за којег је криминалистичком 
обрадом утврђено да се са П.С. и А.С. довезао путничким возилом те да је Д.Т. 
отуђио краву и свезао је за дрво у оближњој шуми. Након што је оштећени 
заједно са родбином и мјештанима отишао у потрагу, у близини њиве затекли 
су Д.Т., док су се друга два извршиоца возилом удаљили у непознатом правцу. 
Отуђена крава пронађена је у јутарњим часовима 18.05.2017. године у 
оближњој шуми и враћена је власнику. Над наведеним лицима је извршена 
криминалистичка обрада. По документовању против Д.Т., А.С. и П.С. Окружном 
јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Крађа“. 
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици  Бијељина 2, пријављено је, да лице Р.М. у мјесту 

Батковић са ножем у руци пријети и изазива на свађу лице Г.М. По запримљеној 
пријави поступили су полицијски службеници који су изашли на лице мјеста и 
потврдили наводе пријаве. Приликом алкотестирања лица Р.М. утврђено је да 



исти има 1,17 г/кг алкохола у организму. Од стране полицијских службеника 
лице је лишено слободе. О свему је обавјештено и надлежно тужилаштво. У 
току је рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Пелагићево, 17.05.2017. 

године лишили су слободе лице М.Ф. из Орашја због вожње под дејством 
алкохола. Алкотестирањем лица утврђено је да исти има 2,09 г/кг алкохола у 
организму.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијском  службенику Полицијске станице Источно Ново Сарајево 

(вођи безбједносног сектора), 17.05.2017. године, око 14,00 часова, пријављено 
је да се у Улици Трг илиџанске бригаде, општина Источна Илиџа, налази лице 
које нарушава јавни ред и мир виком и галамом, те да на улици зауставља 
возила и не дозвољава им пролазак. Одмах након пријаве на лице мјеста  је  
изашао поменути полицијски службеник који је у наведеној улици затекао  Д.Л. 
(душевно болесно лице), те га је покушао усменим наређењем  спријечити  у 
даљем нарушавању јавног реда и мира. Том приликом именовани је физички 
напао полицијског службеника, те му поцијепао службену униформу и нанио 
повреде испод врата у виду црвенила и огреботина. Осумњичени је уз употребу 
физичке снаге и средстава за везивање лишен слободе, након чега је од стране 
полицијских службеника возилом  спроведен у службене просторије полицијске 
станице. О наведеном догађају обавјештен је дежурни тужилац ОТ Источно 
Сарајево који је наложио предузимање потребних мјера и радњи на 
документовању кривичног дјела „Спречавање службеног лица у вршењу 
службене радње“. У службеним просторијама извршено је алкотестирање 
осумњиченог, те је утврђено присуство алкохола у организму у количини од  
1,99 г/кг.  У пратњи полицијског службеника,  Д.Л. је возилом Хитне помоћи 
превезен у Психијатријску болницу Соколац гдје је  задржан на лијечењу.  

 
Полицијској станици Трново, 17.05.2017. године, око 12,00 часова, 

пријављено је да је  у мјесту Оглавак, општина Трново,   приликом сјече шуме у 
приватној парцели,  грађанин Н.Ш. (1995) задобио тешке повреде главе.  На 
лице мјеста одмах су упућени полицијски службеници који су изнијели 
повријеђеног младића на магистрални пут, одакле је возилом Хитне помоћи 
превезен у Клинички центар Касиндо.  О наведеном је обавјештен  дежурни 
тужилац Окружног тужилаштва Источно Сарајево који је наложио предузимање 
потребних мјера и радњи на документовању  поменутог догађаја.  Извршеним 
увиђајем констатовано је да је повријеђеног младића,  највјероватније приликом 
обарања дрвета, одсјечено стабло  приклијештило уз друго стабло, те му 
нанијело  тешке повреде главе и ребара због чега је хеликоптером  превезен  у 
УКЦ Бања Лука. 

  
 ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је у кладионици „Williams“, 

НН лице поломило покер апарат. У току је расвјетљавање кривичног дјела 
„Оштећење туђе ствари“. 

 
 
 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 17.05.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Скочић, град Зворник, од стране лица С.Ц. (1954) и М.Ц. (1950), физички 
нападнут Р.М. (1949), који је том приликом задао ударац лицу С.Ц. По пријави 
су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су санкционисали сва три 
лица којима су издали прекршајне налоге због почињених прекршаја из Закона 
о јавном реду и миру.  

 

 
 
 

  


