
На подручју Републике Српске, 04.12.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 04.12.2017. године, пријављено је да је у 

мјесту Булетић, подручје општине Теслић, извршена провала у гаражу и 
помоћни објекат власништво М.Н., одакле су отуђена алкохолна пића и 
косачица за траву. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 04.12.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.М. са подручја града Добоја,  због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Шамац, 04.12.2017. године око 20,30 часова од 

стране оштећеног лица пријављено је, да је испред Тржног центра у Обудовцу 
отуђено његовно путничко возило марке  „Golf 2“.  По пријави пријавитеља, 
возило је било откључано и у контакт брави су се налазили кључеви за 
стартовање возила. Полицијски службеници изашли су на лице мјеста извршли 
увиђај. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицисјке станице Бијељина 2,  04.12.2017. 

године око 02,00 часа од стране радника угоститељског објекта запримили су 
пријаву да НН мушко лице у видно пијаном стању у објекту нарушава јавни ред 
и мир, виком и галамом, те да разбија флаше. По запримљеној пријави 
поступили су полицијски службеници који су изашли на лице мјеста. Том 
прилком је утврђено да се ради о лици И.С.  Алкотестирањем лица утврђено је 
да исти има 1,94 gr/kg алкохола у организму. Лице је лишено слободе, а исти је 
прекршано санкционисан због нарушавања јавног реда и мира. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре, доставили су 
Окружном јавном тужилаштву у Бијељини извјештај о постојању основа сумње 
да је почињено кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ против 
лица Н.Б.  Наиме, пријављени се сумњичи  да је у мјесецу октобру 2017. године 
на мјесном  православном гробљу у мјесту Доњи Пипери, извршио оштећење 
надгробног споменика који је власништво лица Б.Ђ.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Угљевик, достави су 

надлежном тужилаштву извјештај о постојању основа сумње да је почињено 
кривично дјело „Крађа“ против лица Н.М. Наиме, пријављени се терети  да је 
01.09.2017. године  у мјесту Стари Угљевик отуђио четири стабла тополе укупне 
дрвне масе 13,51 м3, чиме је причинио материјалну штету правном лицу у 
износу од око 1.500,00 КМ. 

 
ПУ Источно Сарајево  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 

Окружном тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против М.П. 
због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Фалсификовање 
исправе“.   
 

 
 


