
На подручју Републике Српске, 03.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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) : 0 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 22, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 36 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 31 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 20 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  

ПУ Добој 
 
У Теслићу, 02/03.2017. године, извршена је провала у угоститељски 

објекат „Грамафон“ одакле је   отуђен новац. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 03.10.2017. године пријављено је да је у 

претходних шест мјесеци, у мјести Рајшева, општина Теслић, извршена 
провала у породичну кућу власништво С.Р. одакле је отуђен електрични алат и 
телевизор. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
У Станарима, 02/03.10.2017. године извршена је провала у храм „Свете 

Петке“ и помоћни објекат храма, одакле ништа није отуђено. Извршен је увиђај. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  
 

Полицијска станица Добој 2, 03.10.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
С.Б. и М.Б. обојица са подручја града Добоја, због основа сумње да су починили 
кривично дјело „Недозвљена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“ .  

 
Полицијска станица Теслић, 03.10.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Л.Л. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починила кривично 
дјело „Кривотворење новца“. За пријављену Л.Л. постоји основ сумње да је у 
марту 2017. године, приликом плаћања рачуна у пошти у Теслићу, дала 
новчаницу од 20 еура за коју је накнадним вјештачењем утврђено да се ради о 
фалсификованој новчаници. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 03.10.2017. године, 

поред регионалног пута у мјесту Зелиња Горња, подручје града Добоја, 
пронашли су 5м3 лагерованог огревног дрвета без шумског жига. О наведеном 
је обавијештено Шумско газдинство Добој. У току је рад по наведеном. 



ПУ Источно Сарајво 
 
Полицијској станици  Рогатица, 03.10.2017. године, око 12,30 часова, М.П. 

је пријавио да је непознато лице или више њих извршило бесправну сјечу шуме 
у мјесту Преврате, општина Рогатица, укупне масе око 15 м3, на штету Шумског 
газдинства „Сјемећ“ Рогатица. Полицијски службеници су по оваштењу 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево извршили 
увиђај и настављају рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 03.10.2017. године око 02,30 

часова пријављено је да на паркинг простору, у улици Академика Петра 
Мандића, општина Источна Илиџа гори путничко моторно возило марке „Audi-
A4“, власништво Н.Г. из Источне Илиџе. Након угашеног пожара од стране 
припадника Ватрогасне јединице Источно Сарајево, полицијски службеници 
извршили су увиђај по овлаштењу дежурног тужиоца Источно Сарајево и у току 
је рад на расвјетљавању кривичниг дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 

Окружном тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против  
Н.Л. због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Оштећење и 
одузузимање туђе ствари“.   

 
ПУ Требиње 
 

Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Н.П. починило кривично дјело „Тешка тјелесна 
повреда“.  
 
 ПУ Зворник 
 

Полицијска станица Власеница, 03.10.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Б.Ш. (1956) из Калесије, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Скидање или повреда службеног печата или знака“. 
 


