
На подручју Републике Српске, 24.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

**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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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): 2 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 24 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 24.10.2017. године,  пријављено је да је 

Д.В. у породичној кући физички напао супругу нанијевши јој  тјелесне повреде у 
предјелу главе и тијела, због чега је оштећеној указана љекарска помоћ у Дому 
здравља Дервента а потом и у добојској болници. О наведеном је обавијештен 
Центар за социјални рад Дервента. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 24.10.2017. године, пријављено је да је над 

пунољетном женском особом извршено кривично дјело „Полна уцјена“. У току је 
рад на утврђивању потпуног чињенинчног стања на околности пријављеног 
кривичног дјела.  

 
Полицијска станица Теслић, 24.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против: 
М.Ј. и једног малољетника, обојица из Теслића, због основа сумње да су 
извршили кривично дјело „Тешка крађа“, и О.Д. из Теслића, због основа сумње 
да је извршио кривично дјело „Оштећење туђих права“. 
 

У улици Краља Драгутина у Добоју, 24.10.2017. године, око 06,40 часова, 
догодила се саобраћајна незгода када је путничко возило марке „Opel-Astra“  
којим је управљала Н.М. из Добоја, ударило пјешака Б.М. из Добоја, која је 
прелазила преко пјешачког прелаза. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне 
повреде задобила је Б.М. која је задржана на лијечењу у добојској болници. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Добој.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 24.10.2017. године, 
пронашли су 10 м3 огревног и техничког дрвета без шумског жига које је било 
депоновано поред  локалног пута у мјесту Какмуж, општина Петрово. 
Пронађени дрвени сортимнти предати су у надлежност Шумској управи 
Петрово. 

 



ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 24.10.2017. године од стране оштећене 

из Бијељине, запримила је пријаву, да су двије НН женске особе дошле у њен 
стана, те се представиле да скупљају добровољне прилоге и лијече особе. 
Искористивши непажњу пријавитељке НН женске особе су од исте отуђиле 
неутврђени износ новца и злата. Од стране полицијских службеника извршен је 
увиђај лица мјеста. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво. 

 
У раскрсници улица Душана Барањина, Првог маја и М.Д. Гавриловића 

24.10.2017. године око 19,20 часова догодила се саобраћајна незгода са 
лакшим тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су путнички 
аутомобил „Audi“ којим је управљао  М.М. и пјешак Л.М. која је задобила лакше 
тјелесне повреде. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је из једне породичне 

куће отуђено више комада златног накита. У току је расвијетљавање кривичног 
дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијска станица за безједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Б.М. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала П.Б. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Зворник, Окружном јавном тужилаштву Бијељина 

поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица С.П. (1954) из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
 
 


