
На подручју Републике Српске, 22.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 28 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 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): 1 

 остали прекршаји: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
5, лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 22. 11. 2018. године, пријављено је да је у 

претходних осам дана, из породичне куће на подручју града Добоја отуђен 
мобилни телефон. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 22.11.2018. године, пријављено је да је 

21/22.11.2018. године, извршена провала у киоск у Добоју, одакле је отуђена 
одређена количина цигарета различитих врста и новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијској станици Добој 1, 22.11.2018. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у кућу на подручју града Добоја, одакле је 
отуђено ватрено оружје, златни накит и новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 22.11.2018. године, пријављено је да је 

21/22.11.2018. године, непознато лице или више њих у дворишту породичне 
куће нанијело оштећења на путничком аутомобилу марке „Audi“.  У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 22.11.2018. године, пријављено је да су 

истог дана  два малољетна лица разбила стакло на прозору породичне куће у 
Добоју. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Станари, 22. 11. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Л. (1999) из Станара,   због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

  
Полицијска управа Добој, 22. 11. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



лица Ј.П.  (1964) са подручја града Добоја,  због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“. 

 
На магистралном путу М-4, у мјесту Жарковина, подручје општине 

Теслић, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички 
аутомобил марке „VW Tiguan“, којим је управљало лице С.В. (1983) из Бања 
Луке и путнички аутомобил марке „Fiat“, којим је управљало лице А.М. (1982) са 
подручја општине Тешањ, ФБиХ. У овој саобраћајној незгоди возач А.М. је 
задобио тешке тјелесне повреде, док су два сувозача из оба возила задобила 
тјелесне повреде о чијем степену се љекари још нису изјаснили. Након 
комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
ће бити достављен Извјештај за извршено кривично дјло „Угрожавање јавног 
саобраћаја“.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су затекли лица 

иницијала М.Н., М.Л. и А.Д. приликом продаје опојне дроге. Претресом лица 
иницијала А.Д. пронађено је 0,9 гр. опојне дроге која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу спид. Након комплетирања предмета полицијски службеници ће 
Окружном јавном тужилаштву у Требињу доставити извјештај о почињеном 
кривичном дјелу због постојања основа сумње да су лица иницијала М.Н. и М.Л. 
починили кривично дјело „Неовлашћена производња и промет опојне дроге“, 
док је лицу иницијала А.Д. уручен прекршајни налог. 

 
ПУ Градишка 

 
На подручју Полицијске управе Градишка, 22.11.2018. године, пронађено 

је 5 миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Три миграната су држављани Ирана, а два мигранта су држављани 
Ирака. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне 
полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 


