
На подручју Републике Српске, 07.09.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство): 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД против животга и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

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

 чл. 224. (крађа): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

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 15, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 28 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
У мјесту Кораће, општина Брод, у последња три дана извршена је 

провала у кућу власништво А.Ј., одакле је отуђен телевизор, више електричних 
апарата, разно посуђе и већа количина алкохолог пића, чиме је, по изјави 
пријавитеља, причињена материјална штета у износу од око 4.000 КМ. Извршен 
је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
У Добоју, 07.09.2017. године, непознато лице је у ТЦ „Славуљица“, са 

пулта касе отуђило мобилни телефон власништво W.R. Извршен је увиђај. У 
току је рад на утврђивању лица које је починило кривично дјело „Крађа“.  
Полицијској станици Добој 1, 07.08.2017. године, М.М. је пријавио да је у 
последњих мјесец дана из његове породичне куће која се налази у мјесту 
Которско, град Добој, отуђен новац у износу од око 11.600 КМ. Извршен је 
увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 07.09.2017. године, у 

мјесту Кораће, зауставили су и контролисали трактор марке „IМТ“ и утврдили да 
возач С.Д, са подручја општине Брод, врши превоз око 5 м3 огревног дрвета 
која нису означена шумарским жигом и за које није посједовао потребну 
документацију. Даљи рад је преузео радник Шумске управе Дервента.  
 

Полицијска станица Добој 1, 07.09.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештаје о почињеним кривичним дјелима 
против: 
- М.Х., са подручја општине Добој Југ, због основа сумње да је починио 
кривично дјело „Крађа“, 
- С.С., из Козарске Дубице, В.С. и В.С., обоје са подручја града Добоја, због 
основа сумње да су починили кривично дјело „Лака тјелесна повреда“, 
- М.Н., Н.В. и А.С., сви из Добоја, због основа сумње да су починили кривично 
дјело „Лака тјелесна повреда“. 

 
 
 
 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Пале су током реализације 

акције „Шума“, 07.09.2017. године у мјесту Љубогошта општина Пале, у кругу 
постројења за примарну прераду дрвета, власништво В.Б. пронашли 48 трупаца 
јеле и смрче који нису били обиљежени шумским жигом. У току је увиђај по 
овлаштењу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Д.Ц. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 07.09.2017. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у току ноћи 31.08./01.09.2017. године, из 
откључане гараже која се налази у склопу породичне куће у мјесту Кула Град, 
град Зворник, отуђио моторну тестеру, чиме је оштећеном причинио 
материјалну штету у износу од око 800,00 КМ. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Зворник. Истрага је у току. 

 
Полицијској станици Братунац, 07.09.2017. године, пријављено је да је у 

улици Дринска, општина Братунац, дошло до самозапаљења путничког 
аутомобила марке „Renault“, којом приликом је возач Ж.Р. (1955) задобио 
тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Братунац, одакле је 
упућен у Општу болницу Зворник на даље збрињавање. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Братунац. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који се 
изјаснио да у конкретном случају нема елемената кривичног дјела. 

 
ПУ Mркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 07.09.2017. 

године, поступајући по Плану акције појачане контроле и промета дрвних 
сортимената, на подручју општине Мркоњић Града, приликом контроле превоза 
дрвних сортимената у четири случаја су установили да се превози огревно дрво 
без пратеће документације. У сва четири случаја дрвни сортименти су изузети и 
предати у надлежност Шумског газдинства „Лисина“ Мркоњић Град, укупно је 
изузето око 10 m3 огревног дрвета. Рад на утврђивању прекршајне или кривичне 
одговорности је у току. 

 
 
 
 
 


