
На подручју Републике Српске, 03.01.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 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): 1 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 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: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 03.01.2018. године, 

лишили су слободе А.Т. са подручја општине Тешањ, ФБиХ, због основа сумње 
да је 02/03.01.2018. године, извршио провалу у канцеларију предузећа 
„Телефонија Видаковић“ д.о.о. Добој, гдје је извршио преметачину и ништа није 
отуђио. Над наведеним лицем је извршена криминалистичка обрада. Против 
лица А.Т. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају. На основу захтјева 
Полицијске станице Тешањ, наведено лице је предато у њихову надлежност 
због основа сумње да је исти на подручју општине Тешањ, ФБиХ, извршио више 
кривичних дјела.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 03.01.2018. године,  лишили су слободе Р.В. са подручја општине 
Прњавор, возача који је одбио да се подвргне алкотестирању. Лице Р.В. које је 
управљало путничким возилом марке „Audi“ је заустављено и контролисано у 
улици Војводе Степе у Добоју. Након престанка разлога за задржавање Р.В. је 
пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за почињени прекршај из 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
Полицијска станица Дервента, 03.01.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Б.Б. са подручја општине Дервента,  због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Оштећење или уништење јавних уређаја“.  

 
Полицијска станица Модрича, 03.01.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.Ђ. са подручја општине Модрича,  због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 
 
 



ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 03.01.2018. године око 07,00 часова од 

стране раднице спортске кладионице, запримила је пријаву да је НН лице или 
више њих извршили провалу у објекат. По пријави су поступили полицијски 
службеници који су извршили увиђај. Увиђајем је утврђено да је отуђен новац из 
депозита. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 03.01.2018. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, у току протекле ноћи, са паркинг простора у 
мјесту Поточари, општина Сребреница, отуђио путнички аутомобил марке 
„Golf“, власништво пријавитеља. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Сребреница, који су оперативним радом на терену убрзо 
пронашли отуђено возило након чега је исто враћено власнику. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела и проналаску 
починиоца. 

 
Полицијска станица Зворник, 03.01.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица М.Т. (1990) из Калесије, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
 


