
На подручју Републике Српске, 20.05.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 8 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 0 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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 5, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 15 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 7 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 
 ПУ Добој 
 

Полицијској станици Станари, 20.05.2018. године, пријављено је да је у 
претходних седам дана извршена провала у кућу власништво М.П., са подручја 
општине Станари, одакле према изјави пријавитеља ништа није отуђено. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  
  

Полицијској станици Теслић, 20.05.2018. године, пријављено је да је у 
току ноћи у Теслићу извршена провала у угоститељски објекат власништво Н.Г., 
одакле је отуђена миксета за пуштање музике, преносни рачунар и новац. 
Према изјави власника причињена материјална штета износи од око 700,00 КМ. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
  

Полицијски службеници полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Добој заједно полицијским службеницима Сектора криминалистичке полиције 
Полицијске управе Добој, 19.05.2018. године, приликом контроле собраћаја, у 
улици Југ Богдана у Добоју,  зауставили су и контролисали путничко возило 
марке „Mercedes“, којим је управљало лице М.Е. (1996), а на мјесту сувозача 
налазио се Д.А. (1979), обојица са подручја општине Дервента. Код лица М.Е. су 
пронашли и одузели 0,426 gr.,  а код лица Д.А. 0,866 gr. бијеле прашкасте 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин. Против 
наведених лица биће предузете законом предвиђене мјере и радње.  
  
 У мјесту Зарјеча, подручје града Добоја, 20.05.2018. године, избио je 
пожар на сушари за месо власништво С.Б.. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није 
било, док је кровна конструкција и сви предмети који су се налазили у 
унутрашњости и поред објекта, су у потпуности изгорјели. Полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 1, доласком на лице мјеста утврдили су 
да је до пожара највјероватније дошло усљед непажње тренутног корисника 
наведеног објекта.   
 
 
 



 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 20.05.2018. године лице 
Т.П. је пријавило да му је из породичне куће, у Улици академика Н.Кољевића, 
општина Источна Илиџа, непознати извршилац или више њих отуђио ватрено 
оружје-пиштољ и одређену количину златног и сребрног накита. Полицијски 
службеници су извршили увиђај лица мјеста, по овлаштењу дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на 
расвјетљавању и идентификовању извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Гацко је на подручју општине Гацко пронашла 24 

мигранта за које постоји основ сумње да су дошли из сусједне државе. Лица су 
лишена слободе и предата Граничној полицији БиХ. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Каракај, град 

Зворник, 20.05.2018. године око 16,45 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Р.Л. (1963) из Зворника, са путничким аутомобилом марке 
„Golf“ и М.М. (1977) из Брчког, која је управљала путничким аутомобилом марке 
„Renault“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобила М.М. и 
малољетно дијете које се налазило у возилу марке „Renault“. Повријеђени су 
превезени у Општу болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник, лишили су слободе Ж.Х. (1970) из Зворника, због управљања возилом 
под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани 
посједује 2,61 g/кg алкохола у организму. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу, у мјесту Мајдан, општина Мркоњић Град, 20.05.2018. 

године, око 16,35 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач  Д.Т. 
(1991) из Језера, управљајући путничким моторним возилом „Peugeot 407“, 
изгубио контролу над возилом, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној 
незгоди лаке тјелесне повреде је задобио сапутник М.К. (1979) из Јајца, који је 
превезен у Дом здравља Мркоњић Град гдје му је указана медицинска помоћ, 
након чега је на даље лијечење упућен у његов матични Дом здравља у Јајцу.  
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 
 

 


