
На подручју Републике Српске, 12.04.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 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): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 6, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 4, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 22 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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: 13 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 24 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијска управа Добој, 12.04.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
А.В. из Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка крађа“.  

               
Полицијска станица Брод, 12.04.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
П.С. и Д.П. обојица са подручја општине Дервента, због основа сумње да су 
починили кривично дјело „Шумска крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 12.04.2017. године, 

пријављено је да су у протеклом периоду, из маркета Тржног центра „Тропико“  
отуђени месни производи, алкохолна пића, млијечни производи, те чоколаде и 
креме. Оперативним радом на терену полицијски службеници су дошли до 
сазнања да се у везу са извршењем наведеног кривичног дјела могу довести 
А.Џ. и С.Џ., из Кантона Сарајево. Осумичени су позвани у службене просторије 
гдје су  током  криминалистичке обраде признали извршење кривичног дјела. У 
току је комплетирање и документовање предмета након чега ће бити поднесен 
извјештај надлежном тужилаштву.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 12.04.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Чолаковић, општина Братунац, дошло до пожара који је захватио ниско 
растиње након чега се проширио на оближњу шуму, приватног власништва. 
Пожар је локализован од стране Територијалне ватрогасне јединице Братунац. 
Висина материјалне штете и тачан узрок пожара ће бити накнадно утврђени. 
Истрага је у току. 

 


