
На подручју Републике Српске, 10.01.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 7, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 10.01.2018. године око 13,30 

часова, Д.М., радник запослен у месници у Источном Новом Сарајеву, пријавио 
је да је лице В.Ф. пријетило да ће у наведени објекат бацити бомбу. О 
наведеном догађају обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 10.01.2018. године, пријављено је да је истог 

дана у Теслићу извршена провала у кројачку радњу, одакле је након извршене 
преметачине отуђен преносни рачунар и новац. Извршен је увиђај. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 09.01.2018. године, пријављено је да је у 

мјесту Костајница, подручје града Добоја, извршена провала у ограђени 
простор у коме се налази репетитор медијске куће из Бања Луке,  одакле ништа 
није отуђено. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

  
 У мјесту Горњи Ружевић, подручје општине Теслић, 10.01.2018. године, 

око 20,50 часова, избио је пожар на породичној кући власништво С.М.. У пожару 
који су локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Теслић 
повријеђених лица није било, док је кућа у потпуности изгорјела. Полицијски 
службеници Полицијске станице Теслић заједно са инспектором за експлозивне 
материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој, данас ће 
извршити увиђај лица мјеста ради утврђивања узрока пожара.  

 
Полицијској станици Модрича, 10.01.2018. године, око 15,20 часова, 

обратила се М.Ђ. са подручја општине Шамац, наводећи да јој је непосредно 
прије пријаве када је иста покушавала да подигне новац са банкомата у 
Модричи, непознато лице мимиком показало да се настави кретати улицом 



према путничком возилу „Mercedes“ у коме се налазило  маскирано лице,  те 
када је иста ушла у возило непозната лица су јој отуђила торбицу у којој се 
налазио новац, банковне картице, личне ствари и документи. Доласком на 
регионални пут Модрича- Добој, непозната лица су зауставила возило и без 
употребе силе од М.Ђ. су захтијевали да изађе из возила, што је иста и 
учинила. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружог јавног 
тужилаштва Добој. Полицијски службеници  Полицијске станице Модрича 
предузимају све потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања пријављеног 
догађаја. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 10.01.2018. године пријављено је да је у 

трговинској радњи у улици Гаврила Принципа у Братунцу, лице иницијала С.С. 
(1988) из Братунца, оштетио кућанске апарате који су били изложени у радњи, 
након чега је физички напао оштећеног. Материјална штета према изјави 
оштећеног износи око 2.450,00 КМ. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Братунац. О наведеном догађају обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја. 

 
Полицијској станици Сребреница, 10.01.2018. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у последњих 10 дана у мјесту Поточари, 
општина Сребреница, отуђио казан за печење ракије који се налазио у 
непосредној близини породичне куће оштећеног, чиме је истом, причињена 
материјална штета од око 1.000,00 КМ. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Сребреница. О наведеном догађају упознат је дежурни тужилац 
Окружног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
 

 
 


