
На подручју Републике Српске, 11.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 5 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 8, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 11.10.2017. године, 

идентификовали су лица В.П. и В.Б. обојица из Брода, за које постоји основ 
сумње да су у претходна два дана у мјесту Грк, општина Брод, отуђили штене 
расе „Шарпланинац“. Поступајући по пријави код лица В.П. је пронађено штене 
које је враћено власнику. По документовању против В.П. и В.Б., Окружном 
јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај за почињено кривично 
дјело „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 11.10.2017. 

године, око 00,40 часова, лишили су слободе  возача Р.П. са подручја општине 
Дервента, код кога је алкотестирањем утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,09 гр/кг. Возач Р.П. је под дејством алкохола управљао  
путничким возилом марке „Audi“, а контролисан је у мјесту Осиња, подручје 
општине Дервента. Након престанка разлога за задржавање Р.П. је пуштен на 
слободу. 

 
Полицијска станица Модрича, 11.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
М.Л. из Модриче, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 

 
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници  Полицијске станице  Бијељина 2, зауставили су  

и контролисали путнички аутомобил  марке  „Opel Vektra“ којим је управљало 
лице М.М. Приликом контроле возила  утврђено је да се не слажу бројеви 
шасије са подацима уведеним у потврду о регистрацији за горе наведено 
возило. Возило је привремено одузето. О свему је обавјештен  и дежурни  
тужилац који је наложио  предузимање одређених радњи, а након утврђивања 
свих чињеница следе  законом предвиђене мјере и радње. 

 



Полицијска станица Бијељина  од стране радника угоститељског објекта у 
Бијељини, запримила је пријаву, да му је НН лице из објекта отуђило 50 КМ.  
Полицијски  служубеници изашли на лице мјеста,  обавили разговор са 
оштећеним  на основу описа утврђено је да се ради о лицу Б.П. Од стране 
полицијских службеника лице је пронађено и лишено слободе.  О свему је 
обавјештено надлежно тужилсштво. Након документовања предмета 
надлежном тужилаштву следи извјештај.  

 
На регионалном путу Лончари – Шамац у мјесту Доњи Жабари, 

11.10.2017. године око 11,40 часова догодила се саобраћајна незгода са 
тешким тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су путнички 
аутомобил „Golf“ којим је управљало лице П.Ј.  и бицикл којим је управљало 
лице И.С. (1940) из Д.Жабара који је задобио тешке тјелесне повреде. 
Повређени бициклиста је након указивања медицинске помоћи у Брчком, 
превезен у Универзитетско клинички центар у Тузли на даље лијечење.Од 
стране полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста.  

 
У Бијељини у улици Сремска, 11.10.2017. године око 16,25 часова 

догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама.  У 
саобраћајној незгоди учествовао је путнички аутомобил  „Golf“ којим је 
управљало лице Ж.Р. и мопед  марке „Jamaha“  којим је управљао малољетник 
(2001. годиште) који је задобио лакше тјелесне повреде. Исти је након указане 
медицинске помоћи пуштен кући на кућно лијечење 
 
 
 
 

 


