
На подручју Републике Српске, 16.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

 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): 3 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 7, Бијељина 7, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 38 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 13) 

 са материјалном штетом: 29 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 21 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 16.10.2017. године 

око 10,30 часова, на локалном путу у мјесту Макљеновац, подручје града 
Добоја, контролисали су такси возило марке „Seat-Leon“ којим је управљао Р.Х., 
а са којим се у возилу налазио путник М.Х. са подручја општине Тешањ, ФБиХ, 
код кога је пронађена и одузета пластична врећица у којој се налазила бијела 
прашкаста материја која асоцира на опојну дрогу, укупне тежине од 2,605 грама 
и прибор за конзумирање опојних дрога (5 комада кориштених медицинских 
шприца, 7 кориштених игала за медицинске шприце и кашика). Одузета опојна 
дрога ће бити прослијеђена на вјештачење. Против лица М.Х. ће Основном 
суду Добој бити поднесен  захтјев за покретање прекршајног поступка за 
почињени прекршај из члана 4. Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе 
опојних дрога БиХ (посједовање). 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 16.10.2017. године 

око 20,20 часова, лишили су слободе С.Н. са подручја града Добоја, након што 
се оглушила о наредбу полицијских сужбеника да престане са нарушавањем 
јавног реда и мира испред угиститељског објекта „Тифани“ у Добоју.  
Поступајући по пријави да је у наведеном угоститељском  објекту нарушен јавни 
ред и мир, полицијски склужбеници Полицијске станице Добој 1 изашли су на 
лице мјеста и утврдили да је О.Б. са подручја града Добоја задобио повреде у 
предјелу главе које му је  стакленом чашом нанијела С.Н. Након што су  
полицијски службеници С.Н. издали наредбу да напусти објекат, иста је у видно 
алкохолисаном стању наставила са нарушавањем јавног реда и мира виком и 
галамом, након чега је лишена слободе. У службеним просторијама С.Н. је 
одбила да се подвргне алкотестирању. Због испољеног агресивног понашања у 
проторијама за задржавање С.Н. је превезена на неуропсихијатрију добојске 
болнице ради указивања љекарске помоћи. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који ће се, након 
утврђивања степена повреда код О.Б., изјаснити о квалификацији кривичног 
дјела. Полицијска станица Добој 1, Окружном јавном тужилаштву Добој 
поднијеће приједлог за кривично гоњење С.Н. за извршено кривично дјело 
„Оштећење туђе ствари“ (за оштећење просторије за задржавање). Након 
престанка разлога за задржавање С.Н. је пуштена на слободу. 



 
На магистралном путу М-16.1. у мјесту Луг, општина Дервента, 

16.10.2017. године,  око 12,40 часова, догодила се саобраћајна незгода када је 
путничко возило марке „Peugeot“ којим је управљао Д.Г. из Рибника, слетјело са 
коловоза и ударило у бетонски пропуст гдје се и зауставило. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде задобила је сувозач седамнаестогодишњакиња из 
Рибника и путник у возилу М.Г. из Рибника. Након указане љекарске помоћи у 
Дому здравља Дервента, повријеђене су превезене у добојску болницу. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Зворник, Окружном јавном тужилаштву Бијељина 

поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица Н.М. (1976) из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

 
   Полицијска станица Козлук, Окружном јавном тужилаштву Бијељина 

поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица М.М. (1986) и 
лица З.М. (1965), оба из Зворника, због постојања основа сумње да су починили 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
 


