
На подручју Републике Српске, 01.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 1 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 18 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 01.10.2017. године пријављено је да је у 

току ноћи, у мјесту Костајница, подручје града Добоја,  непознато лице ушло у 
кућу власништвоМ.Т. и отуђило новац. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 01.10.2017. године пријављено је да је у 

претходна два дана извршен провала у угоститељски објекат „Читаона“ одакле 
је, према изјави власника, отуђена плинска боца и роштиљ. Извршен је увиђај. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У мјесту Которско, подручје града Добоја, 01.10.2017. године, током 

одржавања фудбалске утакмице између екипа ФК „Борац“ из Которског и ФК 
„Радник“ из Бродског Поља,  играч ФК „Радник“ Б.М. из Брода, физички је напао 
на главног судију Д.Т. из Добоја, након чега је утакмица прекинута око 17,40 
часова. По докумнетовању, против Б.М. Основном суду  Добој биће достављен 
захтјев за покретање прекршајног посупка из члана 3. Закона о спречавању 
насиља на спортским приредбама. 

   
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, у склопу акције 

„Плантажа 2017“, 29.10.2017. године,  пронашли су 10 стабљика индијске 
конопље висине од 45 до 91 цм,  која је била засађена између ниског растиња 
на обронку шуме у мјесту Ријечани, општина Модрича. О наведеном је 
обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 01.10.2017. године 

лишили су слободе Б.Б. из Теслића, који је, одбивши да се подвргне 
алкотестирању,  физички насрнуо на полицијског службеника приликом 
контроле саобраћаја у Крајишкој улици у Теслићу. По документовању, против 
Б.Б. Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Спречавање службеног лица у вршењу службене 
радње“.  

 



Полицијска станица Брод, 29.10.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Д.М. из Брода, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Задовољење 
полних страсти пред дјететом“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској управе Фоча  01.10.2017.године у 09,00 часова пријављено је 

од стране ловочувара Националног парка „Сутјеска“ Тјентиште да је исти у 
рејону мјеста Видеж, Тјентиште, општина Фоча затекао М.Р. из Билеће и да код 
себе посједује ловачки карабин, кал.5,56 мм са оптичким нишаном. Од лица 
М.Р. привремено је одузето ловачко оружје и муниција те му је уручен 
прекршајни налог  по Закону о оружју и муницији  због бесправног ношења 
наведеног оружја. 
 
 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Осмаци, 01.10.2017. године пријављено је да је 
непознати извршилац или више њих, протекле ноћи извршио провалу у 
спортску кладионицу у мјесту Цапарде, општина Осмаци, и из исте отуђио 
одређену количину новца. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Осмаци. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
      Полицијска станица Козлук, 29.09.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица М.Т. (1983) из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Тешка крађа“. 
 

ПУ Градишка  
 
На локалном путу у мјестуКукуље, општина Србац, 01.10.2017. године око 

19,30 часовадогодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали С.Ж. (1940) 
из Косјерова, са бициклом и Ј.Д. (1987) из Трна, са теретним моторним возилом 
марке „VW“. У саобраћајној незгоди С.Ж. је задобио тјелесне повреде, те је 
превезен у Општу болницу Градишка, а након тога у Универзитетски клинички 
центар Бања Лука на даље лијечење. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде 
извршили су  полицијски службеници Полицијске станице Србац. 
 
  
 


