
На подручју Републике Српске, 03.12.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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) : 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 2 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 14) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 02.12.2017. године, пријављено је да је у 

претходна два дана у мјесту Фоча, подручје града Добоја, извршена провала у 
кућу власништво М.Ћ, одакле је отуђен електрични алат. Извршен је увиђај. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
ПУ Источно Сарајево  
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 03.12.2017. године око 12,30 

часова, Р.К. запослена на бензинској пумпи у Источној Илиџи, пријавила је да је 
маскирано лице уз пријетњу ватреним оружјем, отуђило одређен износ новца, 
два акумулатора и ланце за путничко моторно возило. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи, 03.12.2017. године пријављено је да је у 

угоститељском објекту у Милићима, лице Б.Т. (1998) из Милића, физички 
напало оштећеног, нанијевши му том приликом тјелесне повреде. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Милићи, који су лице Б.Т. лишили 
слободе. Оштећени се јавио у Дом здравља Милићи ради указивања љекарске 
помоћи. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, предузимају мјере 

и радње на идентификовању и проналаску лица које се сумњичи да је 
03.12.2017. године око 22,00 часа, маскиран и уз пријетњу оружјем, над 
радницом спортске кладионице у улици Браће Чубриловић у Градишци, 
извршило кривично дјело ,,Разбојништво“, којом приликом је отуђило новац у 
разним апоенима. Материјална штета биће накнадно утврђена.  О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука. 


