
На подручју Републике Српске, 12.09.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство): 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) :  1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против животга и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД против полног интегритета: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа):  5 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча  0 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 17) 

 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
 Полицијској станици Добој 1, 12.09.2017. године пријављено је да је 

претходног дана из трговине „JYSK“ у Добоју отуђена роба у вриједности од око 
500,00 КМ. По пријави поступили полицијски службеници Полицијске станице 
Добој 1. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијској станици Дервента, 12.09.2017. године пријављено је да је 

током одржавања вашара у Дервенти из џепа панталона отуђен новчаник 
власништво Д.Ђ.. Према изјави оштећеног у новчанику се налазио новац и 
банковна картица за коју је исти накнадно утврдио да је кориштена на 
банкомату. Наведеним кривичним дјелом оштећеном је причињена материјална 
штета у износу од око 1.400,00 КМ. По пријави поступили полицијски 
службеници Полицијске станице Дервента. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 12.09.2017. године 

одузели су двије војничке пушке од Н.К. са подручја града Добоја. По 
документовању, против Н.К. Окружном јавном тужилаштву Добој биће поднесен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“.  

Полицијска станица Добој 2, 12.09.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
В.П. са подручја града Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
Полицијска станица Дервента, 12.09.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
П.С. са подручја општине Дервента, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Лака тјелесна повреда“.  

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 12.09.2017. године 
лишили су слободе Ј.М. са подручја општине Брод код кога је алкотестирањем 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,07 гр/кг. Наведено лице је у 
алкохилисаном стању управљао бициклом, а контролисан је на локалном путу у 
мјесту Сијековац, општина Брод. Након престанка разлога за задржавање Ј.М.. 



је пуштен на слободу и против њега Основном суду Дервента биће поднесен 
захтјев за покретање прекршајног поступка за учињени прекршај из члана 224. 
став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.  

 
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, у Бијељини у ул. 

Краља Драгутина, извршили су заустављање и контролу аутомобила марке 
''BMW'' којим је управљало лице Ц. П., гдје су се у возилу налазили сувозач М. 
П. и путници А. Њ. и Н. П. Код лица Н. П. пронађено и привремено одузета 
једна импровизована цигарета ''Џоинт''.  

Обавјештен је дежурни тужилац, који је наложио да се због почињених 
кривичних дјела ''Неовлаштена производња и промет опојних дрога'' и 
''Омогућавање уживања опојних дрога'', поднесе извјештај Тужилаштву.  

У Бијељини у ул. Кнез Иве од Семберије,12.09.2017. године око 13.30 
часова, догодила саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. У 
незгоди су учествовали аутомобил марке ''Голф 2'' којим је управљало С. П. и 
мотоцикл, марке ''BMW'' управљао С. Т. и сапутник на мотоциклу Р. Л.који је 
задобио лакше тјелесне повреде. Од стране полицијских службеника извршен 
је увиђај лица мјеста.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала С.Ш. починило кривично дјело „Тешка крађа“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Ђ. починило кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су лица иницијала С.Ж. и Б.М. починила кривична дјела: „Тјелесна 
повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
 
 

 
 
 


