
На подручју Републике Српске, 28.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 15 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

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

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 7, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 12 

 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: 7 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 5, Требиње 5, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 40 



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

 са материјалном штетом: 28 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 28.10.2018. 

године поступили су по запримљеној пријави да је непознато лице отуђило 
путнички аутомобил марке“ VW Touran“ који је био паркиран испред 
угоститељског објекта у мјесту Штрбе, општина Челинац, те су недуго затим, на 
основу оперативних информација у мјесту Зелени Вир, град Бања Лука, 
пронашли аутомобил и осумњичено лице Р.Ћ. (1981) из Челинца. Обавјештен 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се лице испита на околности извршења кривичног дјела „Оштећење 
и одузимање туђе ствари“ те да се у редовној процедури достави извјештај. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 28. 10. 2018. године, пријављено је да су 

27/28. 10. 2018. године, са путничког аутомобила марке „VW Touran“ који се 
налазио на паркинг простору у Дервенти, отуђене регистарске таблице. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 28. 10. 2018. 

године, идентификовали су и лишили слободе лице Д.П. (1960) са подручја 
општине Модрича, за које постоји основ сумње да је извршило провалу у 
ловачку кућу на подручју општине Модрича. Против лица Д.П. ће Окружном 
јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај за извршено кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 28. 10. 2018. године, приликом контроле путничког аутомобила марке 
„Rover“ којим је управљало лице Ж.Л. (1997) са подручја општине Модрича, 
утврђено је да се на истом налазе регистарске таблице за којима је расписана 
потрага од стране Полицијске станице Шамац.  Такође, утврђено је да се број 
шасије и број мотора на наведеном возилу не слаже са бројевима уписаним у 
потврду о власништву возила. О наведеном је обавијештен дежурни тружилац 



Окружног јавног тужилаштва Добој, под чијим надзором се рад по наведеном 
наставља.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Добој, у претходна 24 часа 

лишили су слободе четири возача. Код три возача је утврђено присуство 
алкохола у организму од преко 1,5 g/kg, док је један одбио да се подрвгне 
алкотестирању. Након престанка разлога за задржавање наведена лица су 
пуштена на слободу и истима су уручени прекршајни налози за почињене 
прекршаје из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.  

 
ПУ Приједор  
 
У временском периоду од 26.10. до 28.10.2018. године на подручју 

оперативне надлежности  Полицијске управе Приједор, полицијски службеници 
контролисали су и идентификовали укупно 22 илегална мигранта, који су на 
територију Републике Српске илегалано ушли из сусједних земаља. Од укупног 
броја контролисаних миграната, 20 лица затечена су на подручју града 
Приједора, док су два лица затечена на подручју општине Нови Град, а ради се 
о држављанима Сирије, Либије, Пакистана и Авганистана.Током извршене 
контроле, 18 илегалних миграната посједовало је важеће потврде о исказаној 
намјери за подношење захтјева за азил у Босни и Херцеговини, док четири 
мигранта нису посједовала потребну документацију. О предузетим 
активностима обавјештен је Теренски центар за странце Бања Лука који је два 
мигранта преузео у даљу надлежност, док су два мигранта упућена у Теренски 
центар за странце у Бихаћ. 

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Братунац-Коњевић Поље, у мјесту Глогова, 

општина Братунац, 28.10.2018. године око 01,15 часова, догодила се 
саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Alfa 
Romeo”, којим је управљао З.С. (1997) из Милића, који је том приликом задобио 
тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Братунац гдје му је 
указана љекарска помоћ. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Братунац. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,68 g/kg алкохола у организму, због чега је лишен 
слободе. Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању 
саобраћајне незгоде. 


