
Нa подручју Републике Српске, 03.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 22 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 25 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 11 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 25 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 03.08.2017. године из ЗП „Електро Добој“ 

а.д. Добој Радна јединица Модрича  пријављена је неовлашћена потрошња 
електричне енергије самовољним прикључењем на електромрежу, мимо 
мјерног уређаја, на кући власништво И.А. у Модричи. По пријави поступили 
полицијски службеници ПС Модрича. У току је документовање кривичног дјела 
„Крађа електричне енергије или природног гаса“.  

 
Полицијскa станицa Добој 1, 03.08.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
С.В. са подручја града Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Лака тјелесна повреда“. 

 
Полицијскa станицa Теслић, 03.08.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Р.Т. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијскa станицa Петрово, 03.08.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Б.М. са подручја општине Петрово, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијској станци Шамац, 03.08.2017. године око 15,00 часова, 

пријављено је да је НН лице или више њих у времену од 01.08.2017. године па 
до момента пријаве отуђили месингано звоно са капеле на мјесном католичком 
гробљу у мјесту Корница. По пријави поступили полицијски службеници који су 
извршили увиђај лица мјеста. О свему наведеном обавјештен је и надлежни 
тужилац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 



ПУ Требиње  
 
Полицијска станица Гацко доставила је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Н.Г. починило кривично дјело „Крађа“.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 03.08.2017. 

године, приликом контроле саобраћаја у улици Симе Шолаје, општина Мркоњић 
Града, утврдили су да возач М.У. (1975) из Мркоњић Града у теретном 
моторном возилу „Man“ врши превоз око 5 м3 огревног дрвета без пратеће 
документације. Дрвни сортименти су изузети и предати су у надлежност 
Шумског газдинства „Лисина“ Мркоњић Град. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


