
На подручју Републике Српске, 30.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 27 

**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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 5, Бијељина 6, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 39 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 34 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 30.10.2017. године, пријављено је да је у 

Теслићу из стана власништво Р.Ђ., отуђен  златни накит. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
 Полицијској станици Дервента, 30.10.2017. године, пријављено је да је у 
мјесту Куљеновци, општина Дервента, у претходна два и по мјесеца извршена 
провала у породичну кућу власништво С.А., одакле је отуђен дио кућанског 
намјештаја и предмета за кућанску употребу. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 
 
 Полицијској станици Добој 1, 30.10.2017. године, из Основног суда Добој 
пријављено је да је у наведенoj установи С.П. са подручја града Добоја покушао 
овјерити диплому за коју постоји сумња да је фалсификована. Од наведеног 
лица је одузета спорна диплома, и над истим је извршена криминалистичка 
обрада. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Фалсификовање 
исправе“ и кривичног дјела „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“.
  
 Полицијски службеници Полицијске станице  Добој 1, 30.10.2017. године, 
око 04,40 часова лишили су слободе С.Б. из Добоја који је  у видно 
алкохолисаном стању, у дворишту породичне куће  сјекиром нанио оштећења 
на путничком возилу власништво члана породице Б.М.. Лицу С.Б. је због 
задобијених повреда у предјелу руку указана  љекарска помоћ у  добојској 
болници. Извршеним алкотестирањем у службеним просторијама код 
наведеног je утврђено присуство алкохола у организму од 1,85 g/kg. Против 
лица С.Б. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „Оштећење или одузимање туђе ствари“. 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.10.2017. године, 
на основу наредбе Основног судa Модрича, извршили су претрес породичне 
куће и помоћних просторија коју као члан породичног домаћинства користи С.П. 
из Модриче, приликом чега је пронађена и одузета пластична врећица у којој се 
налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 



марихуану, укупне тежине од 28,99 грама и други предмети који могу послужити 
за конзумирање опојне дроге. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.10.2017 године, 
приликом редовне котроле саобраћаја на локалном путу у мјесту Језеро, 
општина Вукосавље, утврдили су да И.С. из Модриче у теретном возилу марке 
„Iveco“, превози 3,35 м3 огревног дрвета без потребне документације.  Одузети 
дрвни сортименти предати су у надлежност Шумске управе Модрича која је 
наставила рад по наведеном.  
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.10.2017. године, 
око 13,20 часова лишили су слободе С.С. из Добоја након што се оглушио о 
наредбу полицијских службеника да престане са нарушавањем јавног реда и 
мира виком и галамом. Лице С.С. је главом, рукама и тупим предметом 
нанијело оштећења на теретном  возилу марке „Mercedes“ власништво 
привредног друштва из Добоја, приликом чега је задобило повреде у предјелу 
главе и руку. Због испољавања видљиве растројености  исти је превезен на  
неуропсихијатрију добојске болнице. Оштећеном ће бити уручен образац за 
кривично гоњење по приједлогу оштећеног. Против лица С.С. ће Основном суду 
Добој бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени 
прекршај из члана 7. (свађа, вика, вриска и непристојно понашање) и члана 24. 
(ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске. 
 
 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 починило кривична дјела: „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“ и „Незаконит лов“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Осмаци су радећи на 

расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Крађа“, идентификовали и 
пронашли лице А.Г. (1965) из Лукавца, за којег постоје основи сумње да је у 
мјесецу јулу 2017. године, у мјесту Мемићи, општина Осмаци, отуђио торбицу 
која је припадала оштећеном, у коме се налазио мобилни телефон, лична 
документа и одређени износ новца. Оперативним радом, полицијски 
службеници су пронашли осумњиченог А.Г. који је том приликом добровољно 
предао отуђени телефон. Након комплетирања предмета, слиједи подношење 
извјештаја надлежном тужилаштву за почињено кривично дјело „Крађа“. 

 
Станичном одјељењу полиције Скелани, 30.10.2017. године пријављено 

је да су у мјесту Даљегошта, општина Сребреница, истог дана око 19,15 часова, 
два непозната лица маскирана у предјелу главе, дошла у породичну кућу 
оштећеног којом приликом су од истог отуђили одређену суму новца. О 
наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног 
дјела „Разбојништво“.  

 



   Полицијска станица Козлук, 30.10.2017. године, поднијела је Окружном 
јавном тужилаштву Бијељина извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица Н.Н. (1956) из Зворника, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
 


