
На подручју Републике Српске, 15.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 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) : 2 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 3 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



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

 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
У Броду, 14/15.10.2017. године, извршена је провала у угоститељски 

oбјекат „Кетеринг Брод“ власништво Б.Т., одакле је отуђен новац и одређена 
количина прехрамбених производа. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У Броду, 14/15.10.2017. године, извршена је провала у фризерски салон 

„Мира“ власништво М.М., одакле је отуђен фризерски прибор и новац, све у 
укупној вриједности око 500,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 15.10.2017. године, 
око 04,28 часова, лишили су слободе М.М. из Добоја, због основа сумње да је 
исто вече са својим путничким возилом марке „VW golf“ ударио у улазна врата 
ноћног клуба „Барон“ у Добоју, а потом са истим ушао у унутрашњост објекта. 
Извршеним увиђајем, као и на основу до сада прикупљених сазнања утврђено 
је да је М.М. непосредно прије наведеног догађаја удаљен из објекта. 
Извршеним алкотестирањем код лица М.М. утврђено је присуство алкохола у 
организму од 1,72 гр/кг.  По документовању против М.М., Окружном јавном 
тужилаштву Добој биће достављен извјештај за почињено кривично дјело 
„Изазивање опште опасности“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 15.10.2017. године, пријављено је да је у 

мјесту Кладари, подручје града Добоја, у угоститељском објекту који се налази у 
склопу бензинске пумпе, дошло до физичког обрачуна између С.Ј. са подручја 
града Добоја (који се налазио у друштву са још два лица) и З.Г. из Добоја. На 
основу до сада прикупљених сазнања утврђено је да је након што је С.Ј. са још 
два лица сједио у угоситељком објекту, З.Г. је ушао у наведени објекат и 
физички насрнуо на С.Ј. а затим са пиштољем му задао два ударца у дијелу 
главе, након чега се удаљио у непознатом правцу.  О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. У току је даљи оперативни 
рад на утврђивању потпуног чињеничног стања у вези пријављеног догађаја. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 15.10.2017. 
године, у мјесту Пољари, општина Дервента,  извршили су увиђај лица мјеста 
гдје је претходни дан од стране непознатог лица пуцано из ватреног оружја. 
Полицијској станици Дервента, 14.10.2017. године око 18,20 часова, пријављено 
је да је након што су А.С. и Д.Б., крећући се теретним возилом марке „VW LT28“  
некатегорисаним земљаним путем према шуми гдје су са још два лица вршили 
сјечу дрвета, непознато лице је пуцало из ватреног оружја, приликом чега је 
један метак  прошао кроз шасију возила.  Извршеним увиђајем утврђено је да је 
зрно пробило шасију возила и зауставило се у отвореном претинцу инструмент 
табле испред мјеста сувозача, гдје је и пронађено. Усљед дејства зрна или 
остатака крхотина, повреде у дијелу десне надлактице задобио је возач Д.Б.  
док је сувозач А.С. задобио повреде у дијелу лијеве стране вилице. Након 
указане љекарске помоћи у Дому здравља Дервента, повријеђени су превезени 
у добојску болницу гдје су им  констатоване лакше тјелесне повреде. Током 
увиђаја утврђена је локација одакле је непознато лице пуцало. Са лица мјеста 
изузети су трагови који ће бити прослијеђени на  вјештачење. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. У току је 
даљи рад оперативни рад на утврђивању потпуног чињеничног стања. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 14.10.2017. године, у 

близини Жељезничке станице Добој пронашли су три либијска држављанина 
(мигранти) који су се кретали на дијелу пруге гдје се одвија теретни саобраћај. 
Након предузетих мјера и радњи из полицијске надлежности, лица су предата у 
надлежност радника Службе за послова са странцима БиХ, Теренски центар 
Добој. 

 
ПУ Бијељина 
 
На локалном путу у мјесту Крива Бара, град Бијељина, 15.10.2017. године 

око 13,00 часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним 
повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су путнички аутомобил „Fiat” 
којим је управљала М.М. и мопед марке „Peugeot“ којим је управљала 
малољетна дјевојка која је задобила тешке тјелесне повреде. Од стране 
полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре доставили су 

извјештај о постојању основа сумње да је почињено кривично дјело „Крађа“ 
против лица В.Б. Наиме, пријављени се сумњичи да је у периоду од 2006. -
2017. године користио одсуство станара на стубишту  станбене зграде у 
Лопарама, у којој станује, а у циљу прибављања противправне имовинске 
користи отуђио апарете за гашење пожара, као и хидрантске цијеви. 
Извршењем кривичног дјела „Крађа“ пријављени је оштетио Заједницу етажних 
власника за износ већи од 1.200,00 КМ. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици  Пале, 14.10.2017. године, око 20,55 часова, М.К.  

пријавио је да је непознати извршилац или више њих из унутрашњнисти куће, 
која је власништво наведеног, отуђио извјесну количину златног накита.  По 
налогу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, 
полицијски службеници извршили су увиђај и у току је рад на расвјетљавању и 
документовању кривичног дјела „Тешка крађа“. 



ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су оперативним 

радом на терену, дошли до сазнања да лице А.Р. (1961) из Зворника, посједује 
оружје, чије држање грађанима није дозвољено. Након обављеног 
информативног разговора, лице А.Р. из Зворника је признао да посједује војну 
пушку ПАП и одређену количину муниције, коју је добровољно предао 
полицијским службеницима ПС Козлук. О наведеном догађају обавијештен је 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва  Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“. 

 
Полицијској станици Братунац, 15.10.2017. године пријављено је лице 

Е.М. (1989), да на бензинској пумпи у мјесту Коњевић Поље, општина Братунац, 
нарушава јавни ред и мир. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац који су лице Е.М. лишили слободе. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да лице посједује 2,79 г/кг алкохола у организму. 

 
 
     
 
 


