
На подручју Републике Српске, 07.02.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 1) 

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 15 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 07.02.2018. године, из Шумске управе 

Дервента пријављено је да је у периоду од 18.01.2018. године до 27.01.2018. 
године, из шуме којом газдује Шумско газдинство Добој посјечено и отуђено пет 
стабала огревног дрвета, укупне дрвне масе од 5,93 м3. Извршен је увиђај. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Брод, 07.02.2018. године, из Зависног предузећа 

„Електро Добој“ - Радна јединица Брод, пријављено је да је на кући власништво 
С.Г. са подручја општине Брод,  утврђена неовлаштена  потрошња електричне 
енергије. Извршен је увиђај. Против лица С.Г. ће Окружном јавном тужилаштву 
Добој бити достављен извјештај за извршено кривично дјело „Крађа електричне 
енергије или природног гаса“.   

 
Полицијској станици Добој 1, 07.02.2018. године, пријављено је да је 

извршена провала у просторије мјесне заједнице на подручју града Добоја, гдје 
је извршена преметачина и ништа није отуђено. Извршен је увиђај. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

 
Полицијски службенци Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 07.02.2018. године, приликом редовне контроле саобраћаја на 
магистралном путу у мјесту Пољице, подручје града Добоја, контролом 
путничког возила марке „Оpel“ којим је управљало лице Х.С. са подручја 
општине Добој Исток, ФБиХ, утврђено је да се бројеви шасије и мотора на 
возилу не слаже са бројевима уписаним у потврду о регистрацији. Површинским 
прегледом возила у пртљажнику је пронађен исјечени метални дио возила са 
бројем шасије који је уписан у потврду о регистрацији, a који је исти намјеравао 
заварити на контролисано возило. Путничко возило којим је Х.С. управљао је 
одузето. Против лица Х.С ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 
достављен извјештај за извршено кривично дјело „Фалсификовање исправе“.  

  
Полицијска станица Добој 1, 07.02.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 



А.Т. са подручја града Добоја,  због основа сумње да је извршила кривично 
дјело „Крађа електричне енергије или природног гаса“ и против М.Х. и Ф.Х., 
обојица са подручја града Добоја,  због основа сумње да су извршили кривично 
дјело „Крађа“. 
 

Полицијска станица Теслић, 07.02.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
А.Т. са подручја општине Тешањ, ФБиХ,  због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају и против В.П. са подручја општине 
Теслић, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Бијељина 
 
На магистралном путу Бијељина-Зворник у мјесту Патковача, град 

Бијељина, догодила се саобраћајна незгода са Тешким тјелесним повредама, 
гдје је теретно моторно возило марке „Mercedes“ (комби) ударио у заштитну 
ограду моста, а потом слетјео у канал.Возилом управљало лице Б.Л из 
Зворника, који је том приликом задобио Тешке тјелесне повреде. Лице 
задржано у Медицинском Центру Бијељина на лијечењу. 
 
 


