
На подручју Републике Српске, 10.05.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 5, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 40 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 34 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
  
 
 ПУ Добој 
 

Полицијска станица Добој 1, 10.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
два малољетника са подручја града Добоја,   због основа сумње да су 
извршили кривично дјело „Крађа“ у покушају. За пријављене постоји основ 
сумње да су почетком априла 2018. године, у циљу стицања противправне 
имовинске користи, покушали отуђити путничко возило марке „Passat“, 
власништво З.С., а које се налазило необезбијеђено на земљишној парцели 
привантог власништва на подручју града Добоја. Пријављена лица након што су 
ушла и покушала старовати возило, спајањем електропроводника, дошло је до 
самозапаљења истог, након чега су исти уз помоћ упаљача запалили и предње 
сједало, а све у циљу прикривања могућих трагова на лицу мјеста. Према 
изјави власника причињена  материјална штета  износи  око 500,00 КМ.  
  

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 09.05.2018. године, 
одмах по дојави лишили су слободе Ђ.Ђ., (1995), Д.Ђ.(1978) и Б.Б. (1988), сви 
са подручја града Добоја, због бојазни да ће наставити са нарушавањем јавног 
реда и мира у породичној кући власништво Д.Ђ.,  на подручју града Добоја. 
Извршеним алкотестирањем код лица Б.Б. је утврђена концентрација алкохола 
у организму од 1,90 g/kg, код лица Ђ.Ђ. је утврђена концентрација алкохола у 
организму од 1,44 g/kg, док је код лица Д.Ђ. утврђена концентрација алохола у 
организму од 0,99 g/kg. Против наведених лица ће Основном суду Добој бити 
подесен Захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја 
из члана 12. Закона о јавном реду и миру Републике Српске.  
  
 
 У Книнској улици у Дервенти, 10.05.2018. године, око 08,00 часова, 
догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило марке 
„Toyota“, којим је управљао О.К. са подручја општине Дервента и путничко 
возило марке „Seat“, којим је управљо В.М. са подручја општине Дервента. У 
овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач из путничког 
возила марке „Seat“ и сувозач лице Г.С. са подручја општине Дервента, који су 



након указане љекарске помоћи у Дому здравља Дервента превезени у 
добојску болницу. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој. 

 
 
 


