
На подручју Републике Српске, 30.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор1, 
Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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): 2 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 5, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 31 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 25 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 30.08.2017. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих починило кривично дјело „Утаја“ тако што је, у 
периоду од мјесеца фебруара па до момента пријаве, присвојило 
електромоторну дубинску потопну пумпу за воду власништво КП „Водовод и 
канализација“ а.д. Брод, вриједности око 10.000 КМ. У току је рад на 
расвјетљавању наведеног кривичног дјела. 

  
Полицијска управа Добој, 30.08.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Д.Б., из Дервенте, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“. 

 
Полицијска станица Брод, 30.08.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештаје о почињеним кривичним дјелима 
против: Ј.С., из Брода, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“ и идентификованог 
малољетника из Брода, због основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка 
тјелесна повреда“. 

 
ПУ Бијељина 
 
    ПС Лопаре 30.08.2017. године у 08.15 часова,  обратио се М.Ј. (1932) 

из мјеста Тобут, општина Лопаре и пријавиo НН лице да му је око 06.30 часова, 
на сточној пијаци у Прибоју, општина Лопаре, из јакне отуђило новчаник у којем 
се налазило 1.500 КМ. Полицијски службеници су поступили по пријави,слиједи 
Извјештај Тужилаштву.  

 
    У Бијељини на раскрсници улица Кнеза Милоша и Жртава 

Фашистичког Терора, догодила се СН са ЛТП у којој су учествовали НН возило 
са НН возачем који је напустио лица мјеста  и пјешак С.Д. (2004), која је 
задобила ЛТП.  

 



 ПУ Требиње  
 

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су лица иницијала А.А. и Д.А. починили кривично дјело „Тешка крађа“.  
 
 ПУ Зворник 
 

Полицијска станица Власеница, 30.08.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица М.К. (1946) из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Оштећење туђе ствари“. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијској станици Градишка, 30.08.2017. године око 08,00 часова, 

пријављено је да је лице А.З. (1979) из Градишке, приликом граничне контроле 
на аеродрому покушало да искористи путну исправу другог лица,  а коју је дана 
28/29.08.2017. године отуђило из куће становања оштећеног у Градишци. А.З. је 
лишен слободе и предат у рад полицијским службеницима Полицијске управе 
Градишка.О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука који је наложио да се лице испита на наведене 
околности и отпусти на слободу, те да се по комплетирању предмета достави 
извјештај о почињеном кривичном дјелу ,,Неовлаштено кориштење личних 
података“. 
 
 ПУ Фоча 
 

Полицијској  станици Вишеград,  дана 30.08.2017.године око 10,15  
часова, А.К. који обавља функцију вршиоца дужности директора хотела 
„Андрићев конак“, пријавио да недостаје коверат са дневним пазаром који је 
остварио један од запослених конобара. Исти је пријавио да приступ новцу 
имају само овлаштена лица  запослена у наведеном хотелу. О свему је 
обавјештен дежурни тужилац надлежног тижилаштва, који се усмено сагласио 
да полицијски службеници предузму све мјере и радње на документовању и 
расветљавању кривичног дјела Проневјере. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград 30.08.2017.године 
од 06,00 до 13,00 часова  реализовали су акцију „Спречавање незаконитог лова 
и риболова“ у сарадњи са рибочуварима РУ „Дринска језера“ Вишеград, на 
горњем дринском језеру гдје су у мјесту Ајдановићи, општина Вишеград затекли 
Д.Н. (1974) у незаконитом излову рибе, а исти је код себе имао двије мреже за 
излов рибе у укупној дужини од 170 метара. Против истог ће од стране 
рибочувара бити покренут прекршајни поступак. 

 

 


