
На подручју Републике Српске, 28.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 2 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 1 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 5, Бијељина 7, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 25 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 28.08.2018. године, пријављено је да је 

претходног дана на локалитету гдје се одржава вашар у Дервенти, из торбице 
отуђен новчаник са новцем и личним документима  власништво лица Д.С. из 
Дервенте, те да је са банковног рачуна наведеног лица подигнут одређен износ 
новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 28.08.2018. године, из Шумског газдинства 

Добој пријављено је да је у претходних осамнаест дана, на подручју града 
Добоја, бесправно посјечено и отуђено 8,54 м3 огревног дрвета. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 28.08.2018. године, пријављено је да је на 

подручју општине Дервента извршена провала у кућу власништво В.Д., одакле 
је отуђен новац и златни накит. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 28.08.2018. године, пријављено је да је у 

Модричи, у претходних шест дана извршена провала у кућу власништво С.Г., 
одакле су отуђене бакарне цијеви и радијатор. У току је рад на расвјељавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијска станица Теслић, 28.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица И.Ј. (1960) из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“ и  против лица С.Ђ. (1995) из 
Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Оштећење или 
одузимање туђе ствари“.   

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да друго лице над 

њим врши психичко и физичко насиље. У току је документовање кривичног 
дјела „Насиље у породици или породичној заједници“.  



 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 28.08.2018. године, пријављено је да је 

лице иницијала Н.М. из Шековића, физички напало оштећеног. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Шековићи. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја.  

 
Полицијска станица Зворник, 28.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина, поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица М.M. (1982) из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Утаја“.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу Густовара-Мркоњић Град, у мјесту Котор, општина 

Мркоњић Град,  28.08.2018. године, око 21,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је возач  Л.Д. (1993.) из Мркоњић Града, управљајући путничким 
моторним возилом „Peugoet 309“, изгубио контролу над возилом, те слетио са 
коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили сапутници 
у возилу П.Д. (1996.)  и П.Ж. (1996.) из Мркоњић Града који су превезени у 
Клиничко болнички центар Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад 
на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


