
Нa подручју Републике Српске, 27.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 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) : 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): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 8, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 21 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 29 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 9 

 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): 6 

 остали прекршаји: 13 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 7, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 27.08.2017. године, обратила се М.В., са 

подручја Републике Њемачке, и пријавила да је приликом шетње на локалитету 
вашаришта у Дервенти извршена крађа новчаника власништо њеног супруга, у 
коме се налазио новац у износу од 800 еура, возачка дозвола, саобраћајна 
дозвола и банковна картица на име оштећеног. Извршен је увиђај. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
У мјесту Какмуж, општина Петрово, 27.08.2017. године, извршена је 

провала у кућу власништво Б.С., одакле је отуђена дјечија касица у којој се, 
према изјави пријавитеља, налазио новац у износу од око 300-400 КМ. Извршен 
је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У мјесту Бања Врућица, општина Теслић, ноћу 26/27.08.2017. године, 

извршена је провала у православни храм „Вазнесења Господњег“, одакле је, 
према изјави пријавитеља,  отуђен новац у износу од око 300 КМ и 30 еура. 
Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 27.08.2017. године на 

лицу мјеста извршења кривичног дјела затекли су седамнаестогодишњака из 
Брода, који је покушао да изврши залијевање три биљке индијске конопље које 
су се налазиле засађене у саксијама у улици Петра Петровића Његоша у 
Броду. Са лица мјеста су се успјела удаљити још два лица, за која се 
оперативним радом утврдило да се ради о шеснаестогодишњаку и лицу Д.З., 
обојица из Брода. Настављајући рад по истом полицијски службеници 
Полицијске станице Брод су недалеко од улице Михајла Пупина у растињу 
пронашли засађених 6 стабљика индијске конопље. О наведеном је обавјештен 
тужилац за малољетнике и надлежни Центар за социјални рад. По 
документовању, против наведених лица Окружном јавном тужилаштву Добој 
биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Неовлашћена 
производња и промет опојних дрога“.  

 



 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици  Пале  Н.Р. је пријавио да је непознати извршилац 
или више њих, 26.08.2017. године из породичне куће, власништво његовог оца, 
отуђио неутврђену количину новца, златног накита и пиштољ марке „CZ“, 
калибра 7,65мм. Полицијски службеници извршили су увиђај по овлаштењу 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужиоца Источно Сарајево и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да једно или више непознатих 

лица провалило у манастир Добрићево гдје је отуђило неутврђену количину 
новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, пријављено је да су у мјесту Економија, 

град Зворник, два непозната лица физички напала седамнаестогодишњака. 
Поступајући по пријави, полицијски службеници ПС Зворник су дошли до 
сазнања да се ради о лицима Д.Б. и Н.С. оба из Зворника, који су физички 
напали оштећеног, након чега су се удаљили са лица мјеста. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Чајниче 27.08.2017.године у 

01,00 часова лишили су слободе Н.М. (1993) који је у алкохолисаном стању 
насилно ушао у породичну кућу Т.М. (1996)  која се налази у ул.Крајишких 
бригада у Чајничу. Извршен је увиђај од стране полицијских службеника 
Полицијске станице Чајниче, а  о овом догађају обавјештен је тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Требиње који се усмено сагласио да полицијски службеници 
предузму све мјере и радње на утврђивању чињеница и прикупљању доказа за 
кривично дјело „Нарушавање неповредивости стана“.  
 


