
На подручју Републике Српске, 04.01.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 8, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 43 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 33 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 23 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 04.01.2018. године, пријављено је да је у 

мјесту Зелиња Горња, подручје града Добоја, у претходна два дана извршена 
провала у кућу власништво К.Л., одакле је отуђен пиштољ за који  власник 
посједује оружни лист. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У мјесту Каменица, подручје опшине Теслић, 04.01.2018. године, 

извршена је провала у кућу власништво Џ.С., одакле је отуђен новац. Извршен 
је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 04.01.2018. 

године, у мјесту Бишња, подручје општине Дервента, на лицу мјеста затекли су 
Д.В. са подручја општине Дервента, како на приватној зeмљишној парцели у 
тракторску приколицу товари огревно дрво, укупне дрвне масе од 1,70 м3, које 
није било обиљежено шумским жигом. Пронађени дрвни сортименти су одузети 
и предати у надлежност Шумске управе Дервента која је наставила даљи рад 
по наведеном.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 04.01.2018. године, 

приликом редовне контроле саобраћаја на регионалном путу у мјесту Врањак, 
подручје општине Модрича, утврдили су да М.П. са подручја општине Модрича, 
у теретном возилу марке „Mercedes“ превози 1,72 м3 огревног дрвета, за које 
није посједовао потребну документацију. О наведеном је обавијештена Шумска 
управа Модрича која је наставила даљи рад из своје надлежности.  

 
Полицијска станица Модрича, 04.01.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Б.К. са подручја општине Модрича,  због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Крађа“.  

 
 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице физички 

напало друго лице. У току је документовање кривичног дјела „Насиље у 
породици или породичној заједници“.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице преварено 

давањем лажних обећања чије је испуњење условљено давањем одређеног 
новчаног износа. У току је расвјетљавање и документовање кривичног дјела 
„Превара“.  

 
Полицијској станици Билећа пријављена је крађа горива из теретног 

возила. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због псотојања оснва сумње 
да је лице иницијала А.Д. починило кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Тузла, у мјесту Гуштери, 04.01.2018. 

године, око 07,30 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем 
путничког аутомобила марке „Audi“, којим је управљала Р.Ђ. (1973) из Осмака, 
која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. Повријеђена је 
превезена у Општу болницу Зворник, одакле је упућена у Универзитетско-
клинички центар Тузла на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 04.01.2018. године 
око 20,20 часова, лишили су слободе лице С.А. (1975) из Зворника, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 2,97 g/kg алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка 
 
На локалном путу у мјесту Разбој Лијевче, општина Србац, 04.01.2018. 

године око 07,20 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали 
С.Ш. (1995) из Српца, са теретним возилом марке „Fiat Dukato“ и Б.А. (1973) из 
Српца, са путничким возилом марке „Mercedes“. У саобраћајној незгоди С.Ш. и 
Б.А. задобили су тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде 
извршили су  полицијски службеници Полицијске станице Србац. 


