
На подручју Републике Српске, 11.01.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, 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 2, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 26 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 11.01.2018. године, пријављено је да је М.К. из 

Брода избјегао давати издржавање свом малољетном дјетету иако је то био 
дужан према пресуди Основног суда Дервента, а која је по жалби потврђена и 
од стране Окружног суда Добој. Против лица М.К. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достaвљен извјештај за извршено кривично дјело 
„Избјегавање давања издржавања“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици  Трново, 11.01.2018. године око 08,30 часова 

пријављено је да је непознати извршилац или више њих отуђио одређену 
количину алата из викенд куће, у мјесту Поље, општина Трново, власништво 
лица М.К. О наведеном догађају обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево, по чијем овлаштењу је извршен увиђај и у току 
је рад на документовању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Пале, 11.01.2018. године, око 11,30 часова, О.П. је 

пријавио да је непознати извршилац или више њих отуђио већу количину алата 
и ауто дијелова, са расходованих путничких моторних возила, из просторија 
ауто отпада, власништво наведеног, у мјесту Булози, општина Источни Стари 
Град. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Пале, 11.01.2018. године, око 12,00 часова, О.Б. је 

пријавио Е.Д. из Новог Града, да није вратио нити платио изнајмљену ски 
опрему, из ски рентала, власништво наведеног, који се налази на Јахорини. О 
наведеном догађају обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Утаја“.  
 

ПУ Зворник 
 
Поступајући по пријави од 10.01.2018. године, којом је оштећени пријавио 

да је у последњих шест мјесеци, из његове породичне куће која се налази у 



мјесту Липеновићи, општина Братунац, непознато лице или више њих, отуђило 
кућанске елементе, полицијски службеници Полицијске станице Братунац су 
идентификовали лице Д.Ђ. (1976) из Братунца, за којег постоје основи сумње 
да је починио кривично дјело „Тешка крађа“. Приликом криминалистичке 
обраде, осумњичени је у потпуности признао извршење овог али и још једног 
кривичног дјела „Тешка крађа“, које је у претходном периоду починио на 
подручју општине Братунац, на штету физичког лица. 
 

 


