
На подручју Републике Српске, 12.02.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 17 

**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): 0 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 9 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 15 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 12.02.2018. године, из Шумске управе 

Модрича, пријављено је да је почетком мјесеца новембра 2017. године,  из 
шуме којом газдује Шумско газдинство Добој, бесправно посјечено и отуђено 
једанаест стабала огревног дрвета, укупне дрвне масе од 7,62 м3. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Патрола полиције Полицијске станице Теслић, 12.02.2018. године, око 

04,15 часова, уочила је два непозната лица како носе три путне торбе, те по 
уочавању полицијских службеника исти су одбацили торбе и удаљили се са 
лица мјеста. По доласку до одбачених торба уврђено је да се у њима налази 
већа количина разних врста цигарета. Непосредно након тога, око 04,30 часова, 
полицијски службеник Полицијске станице Теслић уочио је да је у улици Светог 
Саве у Теслићу  извршена провала у киоск, те је извршеним увиђајем утврђено 
да је из истог отуђена већа количина цигарета и новац. Пронађене цигарете су 
враћене власнику. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 12.02.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
Р.Х. са подручја општине Теслић,  због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“, против Н.Ц. из Теслића и П.П. са подручја 
општине Теслић,  због основа сумње да су извршили кривично дјело 
„Учествовање у тучи“ и против С.С. из Теслића,  због основа сумње да је 
извршила кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 12.02.2018. године, 

приликом редовне контроле саобраћаја у мјесту Љеб, подручје општине 
Станари, утврдили су да лице М.Ч. са подручја града Добоја, у теретном возилу 
марке „MAN“ превози 5,51 м3 огревног дрвета, без жумског жига и потребне 
докуметације. Пронађени дрвни сортименти су одузети и предати у надлежност 
Шумском газдинству Добој.  

 



ПУ Бијељина 
 
У Бијељини у ул. Филипа Вишњића 12.02.2018.године око 17,30  часова , 

догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали путничко моторно 
возило  „Golf 2“,а  којим је управљала В. В. и   пјешак Д. Ш. која је задобила 
Тешке тјелесне повреде у виду прелома бутне кости. Повријеђена Д. Ш.  
задржана на  лијечењу у Медицинском центру Бијељина. 
 

ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је да су једном лицу украдена 
документа везана за регистрацију и посједовање теретног возила. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 12.02.2018. године око 01,20 часова, 

пријављено је да је у угоститељском објекту у Братунцу, лице М.Ђ. (1995) 
физички напало пријавитеља који  је том приликом задобио тјелесне повреде. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац који су лице М.Ђ. 
лишили слободе. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница су радећи на 

расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“, идентификовали 
лица Д.М. (1991), В.Ш. (1974), Р.З. (1974) и седамнаестогодишњака, за које 
постоје основи сумње да су 10.02.2018. године, из угоститељског објекта у 
Власеници, отуђили одређену количину алкохолног пића. Оперативним радом, 
полицијски службеници су пронашли осумњичена лица Д.М. и Р.З. која су у 
потпуности признала извршење кривичног дјела. Након комплетирања 
предмета, слиједи подношење извјештаја надлежном тужилаштву за почињено 
кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Братунац, 12.02.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Ж.А. (1990) из Сребренице, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“.  
 


