
На подручју Републике Српске, 18.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 27 

**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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 



 са посљедицама по лица: 13 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 20) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 18.10.2017. године 

око 21,35 часова извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила у 
мјесту Велико Блашко, општина Лакташи, у којој је дошло до слијетање са 
коловоза путничког аутомобила марке „Fiat“ којим је управљала Ж.Д. (1997) из 
Лакташа. У саобраћајној незгоди возач и сапутник су задобили повреде.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Челинац, 18.10.2017. године 

око 15,45 часова, у мјесту Јошавка Горња, општина Челинац, у присуству 
дежурног окружног јваног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бања Лука 
извршили су увиђај гдје је дошло до превртања радне машине којом је 
управљао Ж.П. (1966) из Модриче, који је усљед задобијених повреда 
преминуо. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 18.10.2017. године, пријављено је да је у 

претходних петнаест дана у мјесту Гаревац, општина Модрича, извршена 
провала у помоћни објекат власништво И.Б., одакле је отуђен пољопривредни и 
други алат. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У мјесту Барићи, општина Теслић, 18.10.2017. године, извршена је 

провала у породичну кућу власништво И.М., одакле су отуђене торбице у којима 
су се налазили предмети за личну употребу, лични документи супружника и 
новац. Прегледом ширег подручја лица мјеста пронађене су отуђене торбице 
одакле је отуђен новац. У току је рад на rасвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 18.10.2017. године, 

лишили су слободе С.Ц. са подручја општине Маглај, ФБиХ, који је управљао 
возилом у видно алкохолисаном стању и одбио да се подвргnе алкотестирању. 
Због недоличног понашања лицу С.Ц. је издата наредба да престане са 
нарушавањем јавног реда и мира на шта се исти оглушио. Наведено лице 
контролисано је на регионалном путу у мјесту Костајница, подручје града 



Добоја. По престанку разлога за задржавање С.Ц. је пуштен на слободу и 
уручен му је прекршајни налог за почињене прекршаје из  Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и Закона о јавном реду и миру 
Републике Српске. 

 
Полицијска станица Модрича, 18.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
О.К. из Модриче, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Шумска 
крађа“. 

 
Полицијска станица Брод, 18.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
В.П. и В.Б. обојица из Брода, због основа сумње да су извршили кривично дјело 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 18.10.2017. године, 

приликом редовне контроле саобраћаја на регионалном путу у мјесту Бања 
Врућица, општина Теслић, утврдили су да возач Д.П. са подручја општине 
Теслић, у теретном возилу марке „Mercedes“ превози 5 м3 огревног дрвета без 
потребне документације. Одузети дрвни сортименти предати су општинској 
тржишној инспекцији Теслић на даље поступање. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Шамац, 18.10.2017. године од стране оштећеног 

лица, запримила  је пријаву да је у његовом угоститељском објекту извршена 
провала. На лице мјеста изашли су полицијски службеници који су обезбједили 
лице мјеста и извршили увиђај. По изјави оштећеног отуђен је новац из 
депозита. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво.  

 
На магистралном путу Бијељина-Тузла у мјесту Угљевичка Обријеж, 

18.10.2017. године око 15,30 часова догодила се саобраћајна незгода са 
тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди учествовала су два путничка 
возила и то возило марке „Audi“ којим је управљао В.П. који је задобио тјелесне 
повреде и возило марке „Peugeot“ којим је управљао Б.М. који је задобио лакше 
тјелесне повреде. 

 
Полицијска станица Угљевик поднела је извјештај Окружном јавном 

тужилаштву у Бијељини против лица  Х.С. и Н.Х. због постојања основа сумње 
да су починили кривично дјело „Крађа“. Пријављена лица су навдена дјела 
починили у период август – септембар 2017. године на штету физичких лица 
насилним уласком у породичне куће на подручју општине Угљевик. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 18.10.2017. године, око 03,05  часова, 

пријављено је да на паркинг простору у улици Цара Лазара, општина Соколац 
гори путничко моторно возило марке „Reanult“, тип „Megan“, власништво М.Г. из 
Сокоца. Припадници Ватрогасне јединице Сококац, угасили су пожар, а на 
наведеном возилу настала је већа материјана штета. О догађају обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, по чијем 



овлаштењу су полицијски службеници извршили увуђај лица мјеста и у току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијси службеници Полицијске управе Источно Сарајево поступајући 

по акцији „Шума 2017“, 18.10.2017. године пронашли су 17 трупаца јеле и смрче, 
укупне масе 6,95 м3,  у кругу постројења за примарну прераду дрвних 
сортимената, власништво З.Ћ.  у мјесту Љубогошта, општина Пале, који нису 
били обиљежени шумарским жигом и потичу из кривичног дјела. По овлаштењу 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, 
полицијски службеници извршили су увиђај и у току је рад на расвјетљавању и 
документовању кривичног дјела „Прикривање“. 

 
ПУ Требиње 

Полицијској станици Требиње пријављено је крађа бицикла. У току је 
документовање кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му је друго лице 
упутило ријечи пријетње по живот и тијело. У току је документовање кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“.  

Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 
Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Д.Л. починило кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 18.10.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, истог дана у вечерњим часовима у мјесту 
Трновица, град Зворник, запалио сијено, чиме је оштећеном причинио 
материјалну штету у износу од око 200,00 КМ. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Козлук и припадници Професионалне ватрогасне 
јединице Зворник који су локализовали пожар.  Истрага је у току. 

 
 
 
 


