
На подручју Републике Српске, 06.12.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 9 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 1 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 26 



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

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 26 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 
ПУ Добој 
 
Патрола полиције Полицијске станице Теслић, 06.12.2017. године, уочила 

је да је у мјесту Горње Липље, подручје општине Теслић, извршена  провала у 
породичну кућу и помоћни објекат власништво П.С.. Извршеним увиђајем 
утврђено је да је провала извршена у претходних пет дана одакле су  према 
изјави кућепазитеља отуђене вреће за спавање. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 06.12.2017. године, 

лишили су слободе С.К. и С.Ђ. са подручја општине Теслић, због основа сумње 
да су заједно са седамнаестогодишњаком са подручја општине Теслић 
извршили четири кривична дјела „Крађа“,  седам кривичних дјела „Тешка крађа“ 
и два кривична дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. На основу наредбе 
Основног суда Теслић, истог дана извршен је претрес породичне куће коју као 
чланови породичног домаћинства користе С.К. и малољетно лице као и претрес 
породичне куће и помоћних просторија које као члан породичног домаћинства 
користи С.Ђ.. Приликом претреса пронађен је дио отуђених предмета и 
предмета за које се сумња да су кориштени приликом извршења кривичног 
дјела. У току је криминалистичка обрада над наведеним лицима. Пронађено је и 
нерегистровано путничко возило марке „Субару“ које су наведена лица отуђила 
01.12.2017. године, а које се налазило необезбијеђено поред регионалног пута у 
мјесту Младиковине, подручје општине Теслић. Против наведених лица ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за наведена 
кривична дјела.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 06.12.2017. 

године, поред локалног пута у мјесту Пољари, подручје општине Дервента, 
затекли су 2.10 м3 огревног дрвета без шумског жига и потребне документације, 
од чега се дио дрвних сортимената налазио депонован поред пута док је дио 
био натоварен на теретно возило власништво С.М. из Дервенте који је вршио 
услугу превоза за Р.Д. из Дервенте. Пронађено огревно дрво је одузето и 
предато Шумској управи Дервента на поступање из њихове надлежности . 



 
Полицијска станица Добој 2, 06.12.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Д.М. са подручја града Добоја,  због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 


