
На подручју Републике Српске, 19.04.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 4, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча КД) 

УКУПНО КД : 23 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 1 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 18 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 19.04.2017. године из тржног центра „Бинго“ 

у Теслићу пријaвљено је да је дана 14.04.2017. године око 15,40 часова 
непознато лице из наведеног тржног центра отуђило пет роштиљских хватаљки. 
По пријави поступили полицијски службеници Полицијске станице Теслић. У 
току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног 
дјела „Крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 19.04.2017. године 

одузели су укупно 9,5 килограма резаног дувана од два лица која су на градској 
пијаци у Броду вршила продају наведене робе без акцизних маркица. Од лица 
С.Р. са подручја општине Брод одузето је 8,5 кг, а од лица С.М. са подручја 
општине Брод један килограм резаног дувана. Одузета акцизна роба предата је 
надлежној тржишној инспекцији.  

  
Полицијска станица Теслић, 19.04.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Д.П. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Лака тјелесна повреда“.   
 

ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је, да је непосредно прије 
пријаве покушана крађа путничког аутомобила „Golf V“. У току је 
расвијетљавање кривичног дјела „Крађа у покушају“.  

Полицијској станици Требиње пријављено је да је раднику једне 
здраствене установе пријећено. У току је расвијетљавање догађаја који је 
квалификован као кривична дјела: „Изазивање националне, расне или вјерске 
мржње, раздора или нетрепељивости“ и „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је једно лице упутило СМС 

пријетећег садржаја другом лицу. У току је документовање кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Е.А. починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“.  



 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Д.М. починило кривично дјело 
„Неовлашћена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Братунац, 19.04.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Ш.Х. из Братунца, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Шумска крађа“. 

 
Полицијска станица Власеница, 19.04.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Д.М. из Власенице, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Скидање или повреда службеног печата или знака“. 

 
 
 


