
На подручју Републике Српске, 29.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**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): 0 

 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 2, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 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): 0 

 остали прекршаји: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 4, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 29.11.2018. године, пријављено је да је 

28/29.11.2018. године, непознато лице или више њих из необезбијеђеног 
аутобуса власништво привредног друштва из Теслића, отуђило два 
акумулатора. Наведени аутобус се налазио паркиран поред локалног пута на 
подручју општине Теслић.  У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 29.11.2018. године, пријављено је да је 

28/29.11.2018. године, извршена провала у угоститељски објекат у Дервенти, 
одакле је из апарата за игре на срећу отуђен новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 29.11.2018. године, пријављено је да је 

28/29.11.2018. године у Дервенти, извршена провала у пекару и пословне 
просторије пекаре, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 29.11.2018. године, пријављено је да је са 

пута који воду према водоводу који се налази на подручју града Добоја, отуђена 
капија са стубом. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 
 

Полицијска станица Модрича, 29. 11. 2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Ч. (1987) из Модриче,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  
 Полицијска станица Брод, 29. 11. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.П. (1970) из Сарајева, ФБиХ, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Крађа“. 

  



Полицијска станица Добој 1, 29. 11. 2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица И.Б. (1988) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“ и кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“ и против лица А.Б. (1985) са подручја града Добоја и против лица Б.Г. 
(1991) из Добоја,  због основа сумње да су извршила кривично дјело „Крађа“. За 
пријављена лица А.Б. и Б.Г. постоји основ сумње да су из тржног центра у 
Добоју, 12.09. и 14.09.2018. године, отуђила електрични шпорет марке „Gorenje“ 
и телевизор марке „Telefunken“, а потом се удаљила у непознатом правцу. 
Отуђени предмети су пронађени и враћени власнику. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 28.11.2018. године, око 23,20 часова 

пријављено је да је у непосредној близини куће, приватног власништва у Улици 
Јована Цвијића у Палама, из путничког моторног возила, од стране непознатог 
лица или више њих испаљено више хитаца из ватреног оружја. О свему 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
расвјетљавање кривичног дјела „Изазивање опште опасности“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 29.10.2018. године 

у наставку акције „Шума 2018“, на постројењу за примарну прераду дрвних 
сортимената у Улици Иве Андрића у Сокоцу, пронашли су и привремо одузели 
23 трупца јеле и смрче,без шумарског жига и пратеће документације. У току је 
рад на документовању предмета.  

  
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, 29.11.2018. 

године, у улици Светог Саве, општина Братунац, затекли четири лица из Либије 
и Туниса, за која постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца 
границе сусједне земље. Наведена лица су предата службеницима Граничне 
полиције БиХ на даље поступање.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник, 29.11.2018. године око 21,30 часова, лишили су слободе С.Ђ. (1956) из 
Зворника, који се у својству пјешака кретао коловозом под дејством алкохола. 
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,97 g/kg 
алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка 
 
На подручју Полицијске управе Градишка, 29.11.2018. године, пронађено 

је пет миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Три мигранта су држављани Марока, а два мигранта су држављани 
Палестине. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне 
полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
 
 


