
Нa подручју Републике Српске, 24.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 24 

**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): 9 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 8, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 23 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
У Броду, 24.08.2017. године, извршена је провала у кућу власништво 

М.Н., одакле је, према изјави оштећене, отуђено 1100 КМ, 390 швајцарских 
франака и лаптоп. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 24.08.2017. године, из Шумске управе 

Модрича пријављено је да је у мјесту Дуго Поље, општина Модрича, у 
последњих мјесец дана извршена сјеча и крађа 15 стабала храста вриједности 
око 6.000 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 24.08.2017. године 

лишили су слободе Ј.С. након што је полупао улазна врата куће те своју супругу 
са којом живи у ванбрачној заједници и њихову малољетну дјецу истјерао из 
куће. Након документовања против Ј.С. Окружном јавном тужилаштву Добој 
биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Насиље у породици 
или породичној заједници“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 24.08.2017. године, 

током контроле саобраћаја на регионалном путу у мјесту Вишњик, контролом 
теретног возила марке „Мерцедес“ којим је управљао М.Т., са подручја општине 
Модрича, утврдили су да наведено лице врши превоз око 8 м3 огревног дрвета 
без пратеће документације. По документовању против именованог Окружном 
јавном тужилаштву Добој слиједи извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Крађа“. 

 
Полицијска станица Модрича, 24.08.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
М.С., са подручја општине Модрича, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Шумска крађа“. 

 



Полицијска станица Добој 2, 24.08.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
А.Х., са подручја општине Добој Исток, ФБиХ, , због основа сумње да је починио 
кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 24.08.2017. године, у 
мјесту Зелиња Горња поред регионалног пута Добој-Градачац, понашли су 
лагер са дрветом без шумарског жига и то 28 м3 огревног дрвета. Истог дана на 
локалитету Дуга Њива, поред локалног пута у дворишту куће власништво Н.П., 
пронашли су око 60 м3 огревног дрвета без шумарског жига. Даљи рад ће 
наставити радници Шумског газдинства Добој.  

 
У Дервенти на дијелу магистралног пута Дервента-Прњавор, 24.08.2017. 

године, око 20,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Љ.Р., са подручја општине Дервента, управљајући путничким 
возилом марке „BMW“ и пјешак С.П. из Дервенте која је задобила тешке 
тјелесне повреде констатоване у добојској болници. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Дервента. 

 
 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици  Пале  Е.Ћ. је пријавио да је непознати извршилац 
или више њих, у ноћи 23/24.08.2017. године, из викенд куће у његовом 
власништву, а која је у фази реновирања, у мјесту Прибањ, Општина Пале, 
отуђио дворишне свјетиљке и други радни материјал вриједности око 1.600 КМ. 
Полицијски службеници извршили су увиђај по овлаштењу дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужиоца Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.  
 

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

другом ријчи пријетње које су изазвале осјећај угрожености по живот. У току је 
документовање кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу Подравање - Лука, у мјесту Стублић, општина 

Сребреница, 24.08.2017. године око 14,00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза теретног возила марке „Man“, којим је 
управљао В.Р. (1978) из Милића, који је том приликом задобио тјелесне 
повреде. Повријеђени је превезен у Општу болницу Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Сребреница. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
   Полицијска станица Милићи, 24.08.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против седамнаестогодишњака из Милића, због постојања основа сумње 
да је починио кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
 

 


