
На подручју Републике Српске, 19.12.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 23 

**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 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 10 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 2 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 

 ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 и Сектор 

криминалистичке полииције ПУ Добој, предузимају интензивне оперативне и 
истражне мјере и радње са циљем расвјетљавања кривичног дјела 
„Разбојништво“, које је извршено 19.12.2018. године, око 16,10 часова, над 
радницом мјењачнице у Добоју. Напозната лица су уз пријетњу употребе 
ватреног оружја од раднице отуђила новац у неутврђеном износу, након чега су 
се удаљила у непознатом правцу. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 19.12.2018. године, 

приликом приласка непознатом мушком лицу у Добоју уочили су да је исто од 
себе одбацило непознато биљну материју која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу марихуану. Извршеним легитимисањем утврђено је да се ради о 
лицу М.С. (1996) из Теслића. Вагањем сасушене биљне материје утврђено је да 
се ради о количини од 1,318 gr. Пронађена материја ће бити послата на 
вјештачење а против наведеног лица ће бити предузете законом предвиђене 
мјере и радње.  

 
Истог дана, полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, код лица 

С.С. (1980) са подручја општине Станари, пронашли су три пакетића у којима се 
налазила бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну 
дрогу „спид“, укупне тежине од 3,8 gr. и четири пакетића у коме се налазила 
сасушена биљна материја која својим изгедом асоцира на опојну дрогу 
„марихуана“, укупне тежине од 3,336 gr. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има 
обиљежја кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.  

 
На магистралном путу Дервента-Брод, у мјесту Поље, подручје општине 

Дервента, 19.12.2018. године, око 13,40 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза у којој је учествовало теретно возило марке 
„Mercedes“, којим је управљало лице Е.М. (1978) са подручја општине Добој 



Исток, ФБиХ. У наведеној саобраћајној незгоди лице Е.М. је задобило тешке 
тјелесне повреде и истом је указана љекарска помоћ у добојској болници. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента. 
 
  ПУ Источно Сарајево  
  
 Полицијској станици Пале, 18.12.2018. године, око 20,50 часова 
пријављено је да на паркинг простору у мјесту Требевић, општина Источни 
Стари Град, непознати извршилац или више њих оштетио путнички аутомобила 
марке „BMW“ тип „X6“ приватног власништва. О свему обавијештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „ Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
    
           ПУ Требиње 
 
 Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 
непознатих лица током мјесеца децембра провалило врата једне цркве у 
Требињу и отуђило неутврђен износ новца из кутије за прилоге. У току је 
расвјетљавање кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 
 ПУ Зворник 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 19.12.2018. године 
око 01,35 часова, лишили су слободе А.Ј. (1994) из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,92 g/kg алкохола у организму. 
 
   

 
 


