
На подручју Републике Српске, 26.07.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**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): 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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 5 

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 6, Бијељина 8, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 42 



 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 31 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 26.07.2018. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу власништво Д.Ш., одакле је 
отуђен новац. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“.   

  
Полицијска станица Брод, 26.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.М. (1984) са подручја општине Брод, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“.  

 
Полицијска станица Станари, 26.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Ш. ( 1967) и З.Ш. (1971), оба са подручја општине Станари и  непознатих 
лица, због основа сумње да су извршила кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Петрово, 26.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Ч.Г. (1963)  са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тешка крађа“ и против лица И.К. (1987)  са подручја општине 
Петрово, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Изборна превара“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 26.07.2018. године, 

идентификовали су три малољетна лица, за која постоји основ сумње да су 
истог дана извршила кривично дјело „Тешка крађа“. За пријављена лица постоји 
основ сумње да су извршила провалу у просторије основне школе на подручју 
општине Теслић, одакле ништа нису отуђила. О наведеном је обавијештен 
тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 26.07.2018. године, лишили су слободе лице М.Н. (1976) са подручја 
општине Станари, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму 
од 2,30 g/kg. Лице М.Н.  је управљао путничким возилом марке „Audi“, а исто је 
претходно на локалном путу у мјесту Драгаловци, подручје општине Станари, 



проузроковало саобраћајну незгоду са материјалном штетом. Након престанка 
разлога за задржавање исти је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни 
налог за почињени прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ. 

   
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 26.07.2018. године, 

лишили су слободе лице С.П. (1962) из Теслића, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,25 g/kg. Лице С.П.  је управљао путничким 
возилом марке „Škoda“, а исто је контролисано у Хиландарској улици у Теслићу. 
Након престанка разлога за задржавање исти је пуштен на слободу и уручен му 
је прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево, Подручна канцеларија Вишеград, поднијели су 
извјештај против лица Х.А., због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа, доставили 

су извјештај о почињеном кривичном дјелу, Окружном јавном тужилаштву у 
Источном Сарајеву, против лица К.Н., због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Берковићи је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Д.Д. починило кривично дјело „Тешка 
тјелесна повреда“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињнеом кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.М. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“.  

 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доствила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Р.С. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 
  
 ПУ Фоча 
 

На магистралном путу М5 Устипрача-Рогатица, у мјесту Пршин поток, 
општина Ново Горажде, 26.07.2018. године, око 15,40 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали возило „BMW“, којим је управљао 
А.Е. из Швајцарске и возило ТМВ „Mercedes“, којим је управљао М.И. (1984) из 
Р. Србије. Потпуна обустава саобраћаја трајала је од 15,40 до 18,40 часова,а 
увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице 
Ново Горажде. Оба возача су задобила лакше тјелесне повреде, док је на 
возилима причињена материјална штета. 



ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу, у мјесту Мајевац, општина Шипово,  26.07.2018. 

године, око 12,55 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој у којој су 
учествовали  М.П. (1943) из Шипова са путничким моторним возилом „Toyota“ и 
Х.Ф. (1958) из Републике Аустрије са мотоциклом „Yamaha“. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде je задобиo возач мотоцикла Х.Ф. који је превезен у 
Дом здравља Шипово гдје му је указана медицинска помоћ, након чега је упућен 
на даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 


