
На подручју Републике Српске, 27.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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) : 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

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

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

 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 9, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 20 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 1) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 2 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
У мјесту Луг, подручје општина Дервента, 26.11.2017. године, у току дана 

из необезбијеђеног помоћног објекта власништво Д.А., отуђени су различити 
електро апарати и алат. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 и Сектора 
криминалистичке полиције Полицијске управе Добој, 27.11.2017. године, на 
основу наредбе Основног суда Добој извршили су претрес куће и помоћних 
просторија које као члан домаћинства користи С.С.  са подручја града Добоја, 
приликом чега су пронашли војничку пушку и осам припадајућих метака. Против 
лица С.С. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „Недозвољена проуизводња и промет оружја или 
експлозивних материја“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 27.11.2017. године, 

око 20,25 часова, лишили су слободе А.М. са подручја општине Усора, ФБиХ, 
код кога је алкотестирањем утврђено присуство алкохола у организму од 2,34 
g/kg. Наведено лице је у алкохолисаном стању управљало путничким возилом 
марке „Audi“, а контролисано је у улици Цара Душана у Добоју. Након престанка 
разлога за задржавање А.М. је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни 
налог за почињени прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 27.11.2017. године, у 

улици Краља Петра I Ослободиоца, у Броду, лишили су слободе Р.Н. са 
подручја Републике Србије, који се паркирао на раскрсници гдје је саобраћајним 
знаком забрањено заустављање и паркирање и исти је одбио пријем 
прекршајног налога и изјашњавање о одговорности, те се оглушио о наредбу 
полицијског службеника да паркира возило на мјесто гдје је паркирање 
дозвољено, након чега је исти споведен до Основног суда Дервента. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 27.11.2017. године, у 
мјесту Кораће, подручје општине Брод, на лицу мјеста затекли су лице Л.К., са 
подручја општине Брод, који је у својој шуми сјекао огревно дрво без шумске 
дознаке.  Пронађени дрвни сортименти укупне дрвне масе од око 5,95 м3, су 
одузети и предати  у надлежност Шумске управе Дервента на поступање из 
њихове надлежности.  

 
Полицијска станица Добој 1, 27.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је два извјештаја о извршеном кривичном дјелу: 
против З.Ц. из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Крађа“, 
и против Н.Н. из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Фалсификовање исправе“ и против С.П. са подручја града Добоја због основа 
сумње да је извршио кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог 
садржаја“.  

  
На магистралном путу М-4, на планинском превоју Борја, подручје 

општине Теслић, 27.11.2017. године, око 08,00 часова,  догодила се 
саобраћајна незгода када је М.Ј.  са подручја општине Теслић, управљајући 
путничким возилом марке „VW Golf“ слетио са коловоза, приликом чега је исти 
задобио тешке тјелесне повреде. Након указане љекарске помоћи у Дому 
здравља Теслић, М.Ј. је превезен у добојску болницу гдје је задржан на 
лијечењу. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Теслић. 

 
У мјесту Мала Буковица, подручје града Добоја, 27.11.2017. године, око 

21,50 часова, избио је пожар на помоћном објекту (сушари) власништво М.М.. У 
пожару којег су локализоваи припадници Терироторијалне ватрогасне јединице 
Добој повријеђених лица није било док је на објекту изгорио дио кровне 
конструкције. Према изјави власника до пожара дошло усљед његове непажње 
гдје је усљед великог пламена дошло до запаљена сувог меса (сланина) које се 
налазило у помоћном објекту.  

 
Полицијској станици Добој 2, 27.11.2017. године, око 19,20 часова, 

пријављено је да је 26/27.11.2017. године, у мјесту Свјетлича, подручје града 
Добоја, извршена провала у кућу власништво Р.Х., одакле је према изјави 
кућепазитеља отуђен електрични алат. Полицијски службеници Полицијске 
станице Добој 2 обезбиједили су лице мјеста до јутарњих часова када ће бити 
извршен увиђај. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре, приликом 

обављања својих редовних послова и задатака контролисали су лица Н.С.и 
В.Б. Приликом контроле код лица В.Б. пронађена  је биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Иста је била упакована у два 
мања паковања укупне тежине око два грама. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре доставили су 

Окружном јавном тужилаштву  у Бијељини извјештај о постојању основа сумње 
да је почињено кривично дјело „Тешка крађа“ против лица Џ.А. Наиме, 
пријављени је из путничког аутомобила  које је било паркирано у дворишту 



испред куће оштећеног лица  отуђио радио, са намјером стицања противправне 
имовинске користи. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 26.11.2017. године, С.Ђ. је пријавио да су га у 

Улици српских ратника, општина Пале, физички напали Д.Ј. и Д.Ј. задавши му 
више удараца у предјелу главе и тијела. О наведеном догађају обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад 
на расвјетљавању и докуменовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Р.М. починило кривично дјело „Тешка крађа“.  
 

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи лишили су слободе 

лице Г.Ш. (1978) из Бијељине, због управљања возилом под дејством алкохола. 
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 2,12 g/kg 
алкохола у организму. 
 

ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Чајниче, 27.11.2017.године у 17,15 часова 

пријављено је да је НН лице или више њих извршило пробијање три 
пнеуматика на прикључном возилу и одвалило задње штоп свјетло, власништво 
фирме МИБ Комерц из Рогатице, које је било паркирано у мјесту Марковић 
Коло, општина Чајниче. Прикључно возило је било натоварено дрвним 
сортиментима. На лицу мјеста полицијски службеници извршили су увиђај, а о 
свему је обавјештен и дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Требиње који је наложио да се предузму све мјере и радње у циљу 
проналаска извршиоца и расвјетљавање кривичног дјела „Оштећење туђе 
ствари“. Рад по наведеном је у току. 

 
 


