
На подручју Републике Српске, 22.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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): 2 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 21.08.2018. године, пријављено је да је 

10.08.2018. године, на базенима у Добоју отуђен мобилни телефон власништво 
лица М.У. из Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 21.08.2018. године, пријављено је да је  да 

је у претходна два дана на подручју општине Теслић извршена бесправна сјеча 
шуме којом газдује Шумско газдинство „Борја“ Теслић, одакле је посјечено и 
отуђено огревно дрво,  укупне дрвне масе од око 10,90 м3. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 21.08.2018. године, пријављено је да је на 

подручју општине Дервента 20/21.08.2018. године, извршена провала у кућу 
власништво лица И.Г., одакле је отуђен алат и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијској станици Добој 1, 21.08.2018. године, пријављено је да је у 

претходна три  дана из подрумске просторије која се налази у стамбеној згради 
у Добоју, отуђен бицикл власништво лица З.Н.. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијска станица Дервента, 21.08.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.Ђ. (1953) из Дервенте, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијска станица Теслић, 21.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Б. (1940) из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Утаја“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 21.08.2018. године, 

лишили су слободе лице Њ.Ц. (1993) из Добоја, због почињеног прекршаја и 
члана 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција)  Закона о 



јавном реду и миру Републике Српске. Након престанка разлога за задржавање 
лице Њ.Ц. је пуштено на слободу и против истог ће Основном суду Добој бити 
поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени прекршај. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 21.08.2018. године, пријављено је да су 

лица Б.Х. и С.Х. физички напала оштећеног, нанијевши му тјелесне повреде. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о догађају 
обавјестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на документовању почињеног кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијској станици Братунац, 21.08.2018. године, пријављено је да је на 

регионалном путу Братунац-Коњевић Поље, у мјесту Хранча, дошло до пожара 
на путничком аутомобилу марке „Golf”, којим је управљао Ф.А. из Братунца. На 
лице мјеста су изашли полицијски службеници ПС Братунац заједно са 
припадницима Професионалне ватрогасне јединице Братунац који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Висина 
материјалне штете и тачан узрок пожара биће накнадно утврђени. 

 
ПУ Градишка 
 
На паркинг простору Здравствене установе „Суботић“ у мјесту Крушкик, 

општина Градишка. 21.08.2018. године око 11,00 часова догодила се 
саобраћајна незгода у којој је Г.Г. (1959) из Градишке са путничким 
аутомобилом „Mercedes“ оштетио ограду наведене здравствене установе. 
Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, а на возилу је 
наступила материјална штета. 

 
На локалном путу у мјесту Козинци, општина Градишка,21.08.2018. 

године око 14,45 часова, догодила сесаобраћајна незгодау којој су учествовали 
Ж.Д. (1955) из Градишке са путничким аутомобилом марке „Голф 2“ и 
малољетник из Градишке са бициклом „Greenfeld“. У овој саобраћајној незгоди 
малољетно лице је задобиолотешке тјелесне повреде, те је превежено на даље 
лијечење у КБЦ Бања Лука. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
 


