
На подручју Републике Српске, 07.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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) : 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, 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 13, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 07.11.2017. 

године, лишили су слободе Д.Ј. (1996) и Ј.К. (1986) оба из Приједора, 
осумњичене да се током ноћи 06/07.11.2017. године извршили кривично дјело 
„Тешка крађа“ у киоск у улици Младена Стојановића, јер су уз употребу физичке 
снаге откинули дио лимене кутије на киоску и из унутрашњости отуђили већу 
количину чипса. Извршен је увиђај, обавијештен дежурни окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у 
редовној процедури, против осумњичених, достави извјештај за кривично дјело 
„Тешка крађа“. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Петрово, 07.11.2017. године, пријављено је да је у 

току ноћи 06/07.11.2017. године, у мјесту Порјечине, општина Петрово, из 
необезбијеђеног помоћног објекта власништво А.Д. отуђен тример за кошење 
траве. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 07.11.2017. године, 

лишили су слободе Р.М. из Маглаја, ФБиХ, возача који је одбио да се подрвргне 
алкотестирању. Приликом контроле саобраћаја, путничко возило марке  
„Citroen“ којим је управљао Р.М., заустављено је и контролисано  на 
магистралном путу у мјесту Пољице, подручје града Добоја. По престанку 
разлога за задржавање Р.М. ће бити  пуштен на слободу, након чега ће му бити 
уручен прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.  

 
Полицијској станици Добој 1, 07.11.2017. године, из Шумског газдинства 

Добој пријављено је да је у мјесту Улер, подручје града Добоја, извршена 
бесправна сјеча шуме. Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 
заједно са радником ШГ Добој, извршили су преглед лица мјеста приликом чега 
је утврђено да је из шуме зване „Јованова коса“, у претходна три дана 
бесправно посјечено и отуђено 14 стабала огревног дврта, укупне дрвне масе 
од 3,77 м3. Шумско газдинство Добој је наставило даљи рад по наведеном.   



 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављена је крађа погонског горива из 

теретног возила. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  
 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Т.С. починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су Окружном јавном 

тужилаштву у Требињу доставили извјештај о почињеном кривичном дјелу због 
постојања основа сумње да је лице иницијала М.Б. починило кривично дјело 
„Превара“. 

 
Полицијској станици Требиње 08.11.2017. године пријављено је да је 

избио пожар на путничком аутомобилу у ул. Каменичка, Град Требиње. Пожар 
су ликвидирали припадници ватрогасне јединице Требиње. Увиђај на лицу 
мјеста је у току. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 07.11.2017. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду, на подручју 
Бачковца, општина Шековићи, отуђио осам метара кубних огревног дрвета, 
чиме је према изјави пријавитеља причињена материјална штета од око 
1.000,00 КМ. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на расвјетљавању почињеног 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Братунац, 07.11.2017. године, пријављено је да је у 

мјесту Моштанице, општина Братунац, дошло до самозапаљења радне 
машине. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац. Пожар 
су локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Братунац. 
Саобраћај на овој дионици пута био је потпуно обустављен од 17,35 до 18,00 
часова. 

 
 


