
На подручју Републике Српске, 29.07.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 8, Приједор 2, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 17 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 6 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 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): 0 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Приједор 2, Добој 3, Бијељина 9, И.Сарајево 2, Требиње 
3, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 29.07.2018. године, пријављено је да је 

истог дана у добојској болници извршена провала у ормар за личне ствари 
особља, одакле је отуђена торбица са новцем власништво лица М.Б. из Добоја. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 29.07.2018. године, пријављено је да је на 

подручју града Добоја извршена провала у кућу и помоћни објекaт власништво 
лица З.П. одакле након извршене преметачине ништа није отуђено. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

   
У претходна 24 сата, на подручју Полицјске управе Добој лишено је 

слободе девет лица, која су у видно алкохолисаном стању управљања возилом. 
Код осам лица је утврђено присуство алкохола у организму од преко 1,5 g/kg, 
док је један возач одбио да се подвргне алкотестирању. Након престанка 
разлога за задржавање наведена лица су пуштена на слободу и уручени су им 
прекршајни налози за почињене прекршаје из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
Полицијској станици Теслић, 29.07.2018. године, пријављено је да је у 

мјесту Стењак, подручје општине Теслић, избио пожар на породичној кући 
власништво лица М.Е. У пожару који су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Теслић повријеђених лица није било, док је 
дио кровне конструкције изгорио. Полицијски службеници Полицијске станице 
Теслић заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од 
пожара ПУ Добој извршили су увиђај, приликом чега су утврдили да је пожар 
највјероватније настао усљед неисправних електроинсталација.  

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

физички напало. У току је документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 
 



ПУ Градишка  
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Брестовчина, 

општина Градишка, 29.07.2018. године око 13,10 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали И.Д. (1937) из Градишке са 
путничким аутомобилом марке „Peugeot“ и С.Р. (1949) из Градишке са теретним 
возилом марке „Kedy“. Као сувозач у путничком аутомобилу марке „Peugeot“ 
налазила се Н.Б. (1937) из Градишке, која је у овој саобраћајној незгоди 
задобила тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
У Улици Данка Митрова, општина Србац, 29.07.2018. године око 19,00 

часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког 
аутомобила марке „Opel Corsa“ којим је управљао М.Т. (1991) из Српца, а са 
којим су се у возилу налазили сувозач Н.В. (1991) из Српца и путник у возилу 
Е.С. (1987) из Српца. Сва три лица задобила су тјелесне повреде. Увиђај на 
мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске 
станице Србац. 

 
 
 


