
На подручју Републике Српске, 29.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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) : 0 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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 9, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 



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

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 29.11.2017. 

године око 14,00 часова, извршили су увиђај у импровизованој аутолимарској 
радњи у улици Стевана Булајића, град Бања Лука,  гдје је дошло до пожара 
усљед непажње приликом заваривања на путничком аутомобилу марке 
„Mercedes“. Пожар је локализован од стране припадника Ватрогасне бригаде 
Бања Лука. Возило је у потпуности изгорило, а пожар је обухватио и кровну 
конструкцију радње и није било повријеђених лица. Обавијештен је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио 
да се по комплетирању предмета достави извјештај о предузетим мјерама и 
радњама. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 29.11.2017. године, из Шумске управе 

Модрича пријављено је да су у мјесту Врањак, општина Модрича, из шуме 
зване „Јечмениште“, бесправно посјечени и отуђени дрвни сортименти укупне 
бруто дрвне масе од  10,94 м3. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  

  
Полицијска станица Модрича, 29.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
три малољетника из Модриче, због основа сумње да су извршили четири 
кривична дјела „Тешка крађа“. Пријављени су у Модричи, у периоду од 13.03. до 
17.05.2017. године, насилно ушли у три породичне куће и пољопривредну 
апотеку одакле су отуђивали новац, гардеробу и друге предмете. Према изјави 
оштећених укупна причињена материјална штета износи око 2.470,00 КМ. О 
наведеном је обавијештен Центар за социјални рад Модрича. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 29.11.2017. године, 

у мјесту Петрово, поред локалног пута на локалитету „Брђанско гробље“, 
пронашли су депоновано огревно дрво без шумског жига, укупне дрвне масе од 
2м3. Пронађени дрвни сортимени су предати Шумској управи Петрово на 
поступање из њихове надлежности.  



Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 29.11.2017. године, у 
мјесту Комушине, подручје општина Теслић, затекли су на лицу мјеста И.И. са 
подручја општине Теслић, како у приватној шуми врши бесправну сјечу дрвних 
сортимената. Пронађени дрвни сортименти укупне дрвне масе од око 2 м3 су 
одузети и предати  Шумском газдинству „Борја“ на поступање из њихове 
надлежности.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 29.11.2017. године, 

приликом редовне контроле саобраћаја, на локалном путу у мјесту Буковац, 
подручје града Добоја, зауставили су и контролисали нерегистрован трактор 
којим је управљао Н.Л. са подручја града Добоја, приликом чега су утврдили да 
исти у приколици превози 1,38 м3 огревног дрвета без пратеће документације. 
Пронађени дрвни сортименти су одузети и предати Шумском газдинству Добој 
на поступање из њихове надлежности, док је лицу Н.Л. уручен прекршајни налог 
за почињене прекршаје из Закона о безбједности саобраћаја на путевима  
Републике Српске.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је у току ноћи 

28/29.11.2017. године извршена провала у један магацински простор. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, радећи на 

расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“, пријављеног овој 
станици 25.11.2017. године, идентификовали су лица В.М. (1999) и Д.Г. (1999), 
за које постоје основи сумње да су у периоду од 19.11. до 25.11.2017. године, из 
породичне куће оштећене, у мјесту Скелани, општина Сребреница, отуђили 
ЛЦД телевизор и мобилни телефон, чиме су према изјави оштећене, причинили 
материјалну штету од око 500,00 КМ. Приликом криминалистичке обраде, лица 
су у потпуности признала извршење кривичног дјела. Након комплетирања и 
документовања предмета, против осумњичених лица слиједи подношење 
извјештаја надлежном тужилаштву. 

 
На локалном путу Цапарде – Осмаци, у мјесту Шарци, општина Осмаци, 

29.11.2017. године, око 00,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем путничког аутомобила марке „Golf“, којим је управљао Т.С. (1996) из 
Осмака, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Општу болницу Зворник ради указивања љекарске 
помоћи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијска станица Братунац, 29.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица С.Ш. (1983) из Сребренице, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Утаја“. 

 
 

 


