
На подручју Републике Српске, 23.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 27 

**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): 0 

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

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

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): 0 

 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: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 19 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 23. 10. 2018. године, пријављено је да је 

над оштећеним лицем извршено кривично дјело „Полно узнемиравање“. Након 
комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилашту Добој 
биће достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу. 

 
Полицијској станици Добој 1, 23.10.2018. године, пријављено је да су 

22/23. 10. 2018. године, на паркинг простору у Добоју, са путничког аутомобила 
марке „VW Golf“ отуђене регистарске таблице. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 23.10.2018. године, пријављено је да је из 

откључаног стана у Добоју отуђен мобилни телефон и новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

   
Полицијска станица Добој 1, 23. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Б.М. (1953)  из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“, против једног малољетног лица из Добоја, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Крађа“ и против лица У.Г. (1998) и лица Н.П. (1997), 
оба из Добоја, због основа сумње да су извршила кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Дервента, 23. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу  против 
лица М.Ш. (1946)  из Дервенте, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
Полицијска станица Петрово, 23. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица А.П. (1967)  из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“ и против лица С.Л. (1985)  из Добоја, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“. 

 



У мјесту Кожухе, подручје града Добоја, 23. 10. 2018. године, око 01,00  
часова, избио је пожар на помоћном објекту (штали), приликом чега је наведени 
објекат у коме су се налазиле бале сијена у потпуности изгорио. У наведеном 
пожару није било повријеђених лица док је исти локализован од стране 
припадника Територијалне ватрогасне јединице Добој  и мјештана. Сва стока 
која је била смјештена у унутрашњости је спашена. Према изјави власника 
укупна причињена материјална штета износи од око 4. 000, 00 КМ. Полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са инспектором за експлозивне 
материје и послове заштите од пожара ПУ Добој извршили су увиђај лица 
мјеста.    

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Рогатица, 23.10.2018. године пријављено је да је 

лице иницијала С.Х. (1966) из Рогатице, извршио бесправну сјечу 31 стабла 
храста, у шуми власништво Шумског газдинства Рогатица. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Крађа. 
 

Полицијској станици Источна Илиџа, 23.10.2018. године пријављено је да 
је непознати извршилац или више њих отуђио хидраулични дио са радне 
машине, материјалне вриједности око 4.500 КМ, која се налазила на 
градилишту у Улици војводе Радомира Путника, општина Источна Илиџа. О 
свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у 
току је рад на проналску извршиоца кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 23.10.2018. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у мјесту Брањево, град Зворник, лице Ж.С. из 
Зворника, физички напало оштећеног, нанјевши му тјелесне повреде. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су лице Ж.С. 
лишили слободе. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“. 
 
 ПУ Требиње 
 

Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Ж.В. починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 

 
ПУ Фоча 
 
На магистралном путу Фоча-Сарајево у мјесту Баљево поље, 

23.10.2018.године око 08,30 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало ПМВ „Renault“  којим је управљао Б.Ђ. (1999) из Фоче. До незгоде 
је дошло услед неприлагођене брзине условима и стању пута услед чега је 
возило „Renault“  ударио у задеи дио паркираног прикључног возила који се 
налазио на лијевој страни коловоза. О догађају обавјештен дежурни тужилац 
надлежног тужилаштва, а увиђај на лицу мјеста обавили су полицијски 
службеници Полицијске управе Фоча. Том приликом је тешке тјелесне повреде 



задобио сувозач И.Н. (1996) из Фоче, у поменутом ПМВ, којој је указана 
љекарска помоћ у Универзитетској болници у Фочи. 

 
 
 


