
На подручју Републике Српске, 06.09.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство): 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против животга и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

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

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 17 



 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 1) 

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 18 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 06.09.2017. године, пријављено је да је у 

последњих 15 дана у мјесту Бардаци, општина Теслић, извршена провала у 
кућу власништво преминулог А.Ч. одакле је отуђен телевизор. Извршен је 
увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 06.09.2017. године, пријављено је да је Н.Х. 

из Теслића извршио прикључак електричне енергије мимо мјерног уређаја за 
мјерење утрошка електричне енергије. Извршен је увиђај. По документовању 
против Н.Х. Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Крађа електричне енергије или природног гаса“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 06.09.2017. године, 

у сарадњи са радницима Шумског газдинства Добој, у Петрову на локацији 
Орлово Језеро, зауставили су и контролисали теретно возило марке „Mercedes“ 
и утврдили да возач С.С., са подручја општине Петрово, врши превоз 14 м3 
огревног дрвета која нису означена шумарским жигом и за које није посједовао 
потребну документацију. Огревно дрво је изузето и предато у надлежност 
Шумског газдинства Добој.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 06.09.2017. године, у 

Добоју на дијелу магистралног пута М-17, зауставили су и контролисали 
теретно возило марке „Mercedes“ и утврдили да возач Ј.Ч., са подручја града 
Добоја, врши превоз 5,2 м3 огревног дрвета која нису означена шумарским 
жигом и за које није посједовао потребну документацију. Огревно дрво је 
изузето и предато у надлежност Шумског газдинства Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици  Источно Ново Сарајево З.И. је пријавила да у улици 

Иве Андрића, општина Источна Илиџа гори путничко моторно возило марке 
„Peugeot“, власништво наведене. Након локализовања пожара од стране 
припадника Ватрогасне јединице Источно Сарајево, полицијски службеници су 
по оваштењу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево 



извршили увиђај и настављају рад на идентификовању извршиоца кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су предузимајући 

планске активности усмјерене на спречавање кривичних дјела из области 
злоупотребе опојних дрога, 06.09.2017. године, у мјесту Кула Град, град 
Зворник, у дворишту породичне куће коју користи лице М.Т. (1990), пронашли 
стабљику која својим изгледом асоцира на индијску конопљу, дужине 57 цм. 
Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Зворник који су том приликом 
изузели стабљику индијске конопље као и машину за мљевење биљне 
материје. У вези са наведеним активностима упознат је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
Полицијска станица Зворник, Окружном јавном тужилаштву Бијељина 

поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица С.С. (1976) из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка 
крађа“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској управи Фоча, 06.09.2017. године у 03,05 часова пријављено 

је да је НН лице или више њих поломило стакла на УО „Саша грил“, 
власништво С.С. који се налази у Улици Студентска у Фочи. О свему је 
обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње који се 
усмено сагласио да полицијски службеници предузму све мјере и радње из 
своје надлежности. Извршен је увиђај те је том приликом констатовано да је НН 
лице или више њих употребом физичке снаге и подесног алата поломило 
стакла на улазним и два стакла на клизним вратима наведеног угоститељског 
објекта. Рад на расветљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“ је у току. 

 
 


