
На подручју Републике Српске, 01.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 18 

**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): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 2 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 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): 4 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 47 



 са посљедицама по лица: 13 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 18) 

 са материјалном штетом: 34 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 01.11.2018. године, пријављено је да су из 

теретног возила којe се налазило паркирано у кругу привредног друштва на 
подручју општине Теслић, отуђени документи. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 01.11.2018. године, пријављено је да је 

испред пекаре у Добоју дошло до туче између више лица. По пријави су 
поступили полицијски службеници који су утврдили да наводи пријаве нису 
тачни. Према изјави оштећеног непознато лице је приликом изласка из пекаре 
бацило непознат предмет на вјетробранско стакло путниког аутомобила марке 
„VW Bora“, приликом чега је исто разбијено. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Брод, 01.11.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д. М. (1999) и лица С. Р. (1994), оба из Брода,   због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 01.11.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д. М. (1989) из Добоја,   због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Дервента, 01.11.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д. С. (1979) из Дервенте,   због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијска управа Добој, 01.11.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В. В. (1965) из Републике Србије, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“. 



 
Полицијској станици Теслић, 01.11.2018. године, пријављено је да је у 

мјесту Горњи Булетић, подручје општине Теслић, од стране синова пронађено 
беживотно тијело лица Ј.М. (1953). О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наложио да се изврши увиђај 
лица мјеста те да се тијело преминулог превезе у просектуру добојске болнице 
ради вршења обдукције. Полицијски службеници Полицијске станице Теслић 
предузимају све потребне мјере и радње у циљу утврђивања околности 
наведеног догађаја.   

  
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко, раде на 

документовању кривичног дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“. У ул. 
Солунских добровољаца једно малољетно лице је задобило тешке тјелесне 
повреде, након што је учествовало у саобраћајној незгоди. Постоје основи 
сумње да је наведено кривично дјело починило лице иницијала М.З. (1993) из 
Гацка.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице металним 

ланцем нанјело тјелесне повреде другом лицу. У току је документовање 
кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске управе  Бијељина, јуче око 23,13 

часова лишили су слободе лице иницијала Б.П (1990) из Бијељине, због 
управљања возилом у алкохолисаном стању. Алкотестирањем утврђена 
алкохолисаност од 2.25 g/kg, алкохола у организму. 

 
Полицијски службеници  Полицијске станице Бијељина су јуче око 09,20 

часова, због нарушавања јавног реда и мира, слободе лишили лице иницијала 
Н.Г. (1973) из Бијељине. Лице је алкотестирано, те је утврђена алкохолисаност 
од 1,26 g/kg алкохола у организму. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина, јуче око 11,00 

часова у мјесту Попови, Град Бијељина пронашли су три илегална мигранта, 
мушког пола, поријеклом из Ирана,  који су на наше подручје илегално ушли из 
сусједних земаља. Лица предата Служби за послове са странцима, Теренски 
центар Бијељина. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Власеница, 01.11.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево, поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица иницијала Ж.М. (1980) из Власенице, због постојања основа 
сумње да је починило кривично дјело „Крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 01.11.2018. године 

око 18,30 часова, лишили су слободе лице иницијала М.С. (1981) из Братунца, 
због управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 1,72 g/kg алкохола у организму. 



ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Србац - Нова Топола, у мјесту Разбој Љевчански, 

општина Србац, 01.11.2018. године око 16,35 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Д.М. (1980) из Лакташа, са путничким 
аутомобилом марке ,,Opel Corsa“ и Д.А. (1964) из Српца,са путничким 
аутомобилом марке ,,Golf“, а са којим се у возилу  налазио сувозач Д.А. (1949) 
из Лакташа који је задобио тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне 
незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац. 
 

 


