
На подручју Републике Српске, 21.05.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, 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): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 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: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 29 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 
 ПУ Добој 
 

Полицијској станици Теслић, 21.05.2018. године, пријављено је да је у 
претходна три дана извршена провала у трговински објекат у Теслићу, одакле 
је отуђен оштећен мобилни телефон. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. Истог дана полицијској станици Теслић пријављено је да је 
претходне ноћи извршена провала у угоститељски објекат у Теслићу, одакле су 
отуђена алкохолна пића, новац у износу од око 50,00 КМ и други предмети. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијској станици Добој 1, 21.05.2018. године, пријављено је да је у 
Добоју извршена провала у угоститељски објекат, одакле је отуђена мања 
количина прехрамбених производа, новац у износу од око 15,00 КМ и други 
предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 
 Полицијска станица Добој 1,  21.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
А.Б. (2000) и два малољетника, сви са подручја града Добојa,  због основа 
сумње да су извршили кривично дјело „Тјелесна повреда“. 
  

Полицијска станица Теслић,  21.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
А.М., Д.С. и О.Р., сви са подручја општине Теслић,  због основа сумње да су 
извршили два кривична дјела „Тјелесна повреда“. 
 
 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 21.05.2018. године, 
на путном правцу Баре-Мокро, општина Соколац, зауставили су и контролисали  
теретно моторно возило марке „Zastava“, којим је управљало лице Р.Л. из Пала, 
у чијем товарном простору се налазило 13 трупаца јеле и смрче, на којима није 
било шумарског жига нити класних плочица, који доказују поријекло дрвних 
сортимената. Наведени трупци су привремено одузети, обавијештен дежурни 



тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на 
документовању кривичног дјела „Крађа“.  
 

ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Власеница, 21.05.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Љ.Р. (1967) из Власенице, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“. 

 
 

 


