
На подручју Републике Српске, 23.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 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) : 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 8, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
5, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 44 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 34 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 23.10.2017. године, пријављено је да је у 

претходна четири  дана, у мјесту Осјечани Доњи, подручје града Добоја, из куће 
власништво М.Б. отуђена ловачка пушка власништво З.С., за коју власник 
посједује оружни лист. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
У мјесту Макљеновац, подручје града Добоја, 22/23.10.2017. године, 

извршена је провала у кућу власништво М.Х. одакле је отуђен новчаник са 
личним документима, банковним картицама и новцем. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 23.10.2017. године, 

око 20,40 часова лишили су слободе Ј.К. из Модриче и Г.Н. са подручја општине 
Вукосавље због основа сумње да су исти дан  око 10,30 часова у Модричи, 
извршили кривично дјело „Разбојништво“. Извршиоци су ушли у кућу и физички 
савладали П.Ф., и уз пријетњу да ће наудити њеном дјетету из куће су отуђили 
новац. У току је криминалистичка обрада над наведеним лицима. Против лица 
Ј.К. и Г.Н. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „Разбојништво“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 23.10.2017. године, 

лишили су слободе пјешака Ј.Ћ. из Брода који се у алкохолисаном стању 
кретао магистралним путем М-14.1. у Броду.   Алкотестирањем лица Ј.Ћ.  
утврђено је  присуство алкохола у организму од 2,32 g/kg. По престанку разлога 
за задржавање Ј.Ћ. је пуштен на слободу и  уручен му је прекршајни налог за 
почињени прекршај из Закона о  безбједности саобраћаја на путевима у 
Републици Српској.   

 
Полицијска станица Добој 2, 23.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
О.Ц. са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Крађа“. 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Билећа је евидентирала лице иницијала С.С. као 

власника домаће животиње – бик, која је 22.10.2017. године учествовала у 
саобраћајној незгоди. Слиједи документовање кривичног дјела „Угрожавање 
јавног саобраћаја опасном радњом или средством“.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице путем 

телефона пријетило другом лицу. У току је документовање кривичног дјела 
„Насиље у породици или породичној заједници“.  

 
Полицијска станица Гацко је лишили слободе три страна држављанина 

за која је утврђено да су држављани Либије. Лица су у 13,00 часова предата 
Граничној полицији БиХ.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала В.А. 
због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тјелесна 
повреда“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Козлук, Окружном јавном тужилаштву Бијељина 

поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица М.С. (1961) из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починила кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
 


