
На подручју Републике Српске, 25.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 6, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 28 

**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): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 22 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 25.10.2017. године,  из Дома здравља 

Теслић пријављено је да је у наведеној установи указана љекарска помоћ 
женској особи са подручја општине Теслић, због задобијених повреда у 
предјелу леђа које је иста задобила у породичној кући приликом физичког 
напада од стране свог супруга.  О наведеном је обавијештен Центар за 
социјални рад Теслић. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Насиље 
у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 25.10.2017. године, пријављено је да је у 

току мјесеца октобра у мјесту Ритешић подручје града Добоја, из шуме 
власништво Н.Ђ., посјечено  и отуђено 5,58 м3 дрвних сортимената. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
На бензинској пумпи у мјесту Доњи Ружевић, општина Теслић, 

24/25.10.2017. године, извршено је насилно отварање апарата за самоуслужно 
прање возила, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијској станици Модрича пријављено је да су у току ноћи 25.10.2017. 

године на подручју града Добоја три лица извршила кривично дјело 
разбојништва над Н.Д. из Модриче, приликом чега су му изнуђивали новац. 
Извршиоци су Н.Д. задали ударац у предјелу главе након чега му је указана 
љекарска помоћ у Дому здравља Модрича. Полицијски службеници Полицијске 
станице Модрича и Сектора криминалистичке полиције ПУ Добој убрзо су 
идентификовали и лишили слободе Д.П. из Добоја, над којим је у току 
криминалистичка обрада. Друга два лица су идентификована и у току је рад на 
њиховом проналаску. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 25.10.2017. 

године, лишили су слободе Б.П. из Дервенте, који је отуђио моторну пилу 
власништво Б.М., на начин да је искористио  непажњу Д.Ј. и Б.М. који су у 
мјесту Мишковци, подручје општине Дервента, вршили сјечу шуме власништво 



Д.Ј. Моторна пила је пронађена и биће враћена власнику. По престанку разлога 
за задржавање Б.П. је пуштен на слободу и против њега ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично дјело 
“Крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 24.10.2017. године око 18,00 часова, А.Ш. је 

пријавио да је непознати извршилац или више њих, из куће власништво Б.Ж. у 
мјесту Брњица општина Пале, отуђио моторну пилу, ловачки карабин и одређен 
износ новца. Полицијски службеници извршили су увиђај по овлаштењу 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужиоца Источно Сарајево и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 

Окружном тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против  
Д.М. због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа“.  

                                                                                                                              
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је из помоћног објекта куће 

украдена моторна пила. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча су 25.10.2017.године у 

20,00 часова уручили  прекршајни налог лицу П.Д. из Фоче због тога што се исти 
оглушио  о издато наређење полицијских службеника и због уживања опојне 
дроге на јавном мјесту. 

 
 


