
На подручју Републике Српске, 15.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 7 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

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

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

 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): 4 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 

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

 са материјалном штетом: 17 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 2 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука - Обилићево, 
15.05.2017. године идентификовали су и лишили слободе Н.Ш. (1985) из Бања 
Луке, због сумње да је извршио кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају, јер је 
током ноћи 14/15.05.2017. године уз помоћ подесног предмета дјеловао на 
улазна врата продавнице у улици Милоша Обилића у намјери да уђе у 
унутрашњост и отуђи предмете. На лицу мјеста извршен је увиђај, а дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука је наложио да 
се у редовној процедури достави извјештај за кривично дјело „Тешка крађа“ у 
покушају.   

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић 15.05.2017. године пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у зграду предузећа за технички преглед 
возила „Темпотурист“ д.о.о. Теслић, одакле је из кафе апарата који се налази у 
просторији за одмор отуђен ситни ковани новац а из канцеларије наведеног 
предузећа отуђен је фотоапарат. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску 
извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 15.05.2017. године из Шумске управе 

Модрича пријављено је да су у претходних шест дана у шуми у мјесту Скугрић, 
општина Модрича, лугари затекли три лица (Ј.Л., М.С. и Б.Л.) сви са подручја 
општине Модрича, који су бесправно посјекли и отуђили око 5 м3 (буква, багрем 
и граб). По пријави поступили полицијски службеници Полицијске станице 
Модрича. По документовању против Ј.Л., М.С. и Б.Л сви са подручја општине 
Модрича, биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Шумска 
крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 15.05.2017. године 

идентификовали су Д.M. из Добоја које је истог дана у парку у Добоју извршио 
разбојништво над Ф.А. из Петрова коме је прислонио маказе у дијелу стомака и 
запријетио да не смију фотофрафисати на тој локацији иначе ће избости. Након 
што се Ф.А. са дјевојком удаљио из парка Д.М. је отуђио 5 КМ које је оштећени 
оставио на клупи у парку. Над Д.М. је извршена криминалистичка обрада, а по 



документовању Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај 
о почињеном кривичном дјелу „Разбојништво“. 
Полицијска станица Добој 2, 15.05.2017. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против В.Ј. са подручја 
града Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Шумска крађа“. 
Полицијска станица Модрича, 15.05.2017. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против Д.М. са подручја 
општине Модрича, због основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа“. 
Полицијска станица Дервента, 15.05.2017. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против С.К. из Дервенте, 
због основа сумње да је починио кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“. 

 
 
ПУ Источно Сарајево  
 
Полицијској станици Пале, 15.05.2017. године, пријављено је да је у 

мјесту Јахорина, општина Пале, у  непознатом временском периоду извршен 
насилан улазак у објекат „Башта Огорјелица“. Увиђајем је утврђено да је 
непознати извршилац или више њих из унутрашњости отуђио један рачунар. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање мјера и 
радњи на документовању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

У мјесту Љубогошта, општина Пале, 15.05.2017. године, око 11,20 часова, 
догодила се саобраћајна  незгода у којој су учествовали Н.Т. који је управљао 
ТМВ „Ман“ са прикључним возилом и Д.Е. који је управљао  ТМВ „Мерцедес“.  У 
овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде су задобили возач Д.Е. и 
његов сувозач  Н.Т.   који су превезени у КЦ Касиндо гдје су  задржани на 
лијечењу.  По овлаштењу дежурног тужиоца  извршен је увиђај и наложено је 
вјештачење  техничке исправности    возила „Ман“ са прикључним возилом. 
Возач Н.Т., држављанин Р Србије,  лишен је слободе због постојања основа 
сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.   Тачан 
узрок саобраћајне незгоде биће накнадно утврђен. 

  
 Полицијској станици Трново, 15.05.2017. године, пријављено је да је 

извршен насилан улазак  у  зграду Шумског газдинства „Трескавица“ Трново. По 
овлаштењу дежурног тужиоца  извршен је увиђај којим је констатовано да је 
непознати извршилац или више њих,  из једне од канцеларија отуђио металну 
касу, те кроз начињен отвор избацио   садржај  из ње који су сачињавали разни  
докумети, печати и мјенице који су пронађени на лицу мјеста.  У току је рад на 
комплетирању и документовању кривичног дјела „Тешка крађа“, у покушају. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

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

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила допуну извјештаја о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је малољетно лице иницијала П.Б. починило кривично дјело 
„Тешка Крађа“. 
 

 



ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Власеница, 15.05.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Д.П. из Власенице, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Скидање или повреда службеног печата или знака“. 

 
ПУ Фоча 
 
Дана 15.05.2017.године НН лице или више њих је поломило стакла и 

бочни зид на Управној згради рудника мрког угља ''Миљевини'' у Миљевини, те 
уз помоћ подесног алата ушли у унутрашњост објекта и отуђили апарат за 
геодетско снимање   и изршили преметачину ствари у канцеларијама које 
припадају  Архива РС, које е налазе у истом објекту, те исте девастирали. 
Извршен је увиђај. О висини учињене материјалне штете оштећени ће се 
накнадно изјаснити. У току је рад на проналсаку извршиоца или извршилаца 
почињеног  кривичног дјела Тешке крађе и Оштећење туђе ствари. 

  
Полицијској станици Фоча 15.05.2017.године у 02,43 часа НН лице је 

пријавило да у ул. Цара Лазара у Фочи испред куће И.Д. гори путничко возило. 
О догађају је обавјештен дежурни окружни тужилац који је наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на комплетирању предмета и 
утврђивању узрока настанка догађаја. Пожар на возилу је локализован од 
стране Ватрогасне јединице Фоча. Извршен је увиђај од стране полицијских 
службеника ПУ Фоча. Уарок пожара је за сада непознат а возило ће бити 
предмет вјештачења. 

 
 

   
 

  

 

 


