
На подручју Републике Српске, 24.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 21 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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 10, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 22 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 24.10.2018. 
године поступили су по запримљеној пријави да је непознато лице отуђило 
моторну косачицу из дворишта у мјесту Радосавска, град Бања Лука, те су на 
основу оперативних и истражних мјера и радњи идентификовали 
шездесетпетогодишњег О.П. из Бања Луке. Лице О.П. је лишен слободе и 
испитан на околности извршења кривичног дјела Крађа, а пронађена је и 
враћена моторна косачица вриједности око 3.500,00 КМ.  Обавјештен дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио 
да се  након комплетирања и документовања предмета, у редовној процедури 
достави извјештај против осумњиченог.  
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 24.10.2018. године, пријављено је да на 

паркинг простору у Добоју, оштећен знак забране паркирања власништво 
оштећеног лица. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијској станици Дервента, 24.10.2018. године, пријављено је да је да 

је уз употребу хемијског средства уништен предњи дио путничкког аутомобила 
марке „VW Passat“, који се налазио на паркинг простору у  улици Хајдук Вељка у 
Дервенти. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“.     

  
Полицијска станица Дервента, 24. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.Ђ. (1997)  из Дервенте, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Брод, 24. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Д. (1992) и Н.Д. (1990), оба из Брода, због основа сумње да су извршила 
кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“. 



  
На регионалном путу Р-465, у мјесту Придјел Доњи, подручје града 

Добоја, 24. 10. 2018. годие, око 17, 50 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза,  у којој је учествовао путнички аутомобил марке „VW 
Golf“, којим је управљало лице И.Д. (1993) са подручја града Добоја. У овој 
саобраћајној незгоди лице И.Д. је задобило тешке тјелесне повреде и истом је  
указана љекарска помоћ у добојској болници. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. Истог дана, 
на магистралном путу М-17, у Модричи, око 17,05 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Audi“, 
којим је управљало лице Д.Ч. (1987) из Модриче и путнички аутомобил марке 
„VW Golf“, којим је управљало лице Х.С. (1975) из Оџака, ФБиХ.  У наведној 
саобраћајној незгоди тешке тјелeсне повреде је задобило лице Х.С., које је 
након указане љекарске помоћи у Дому здравља Модрича упућено на даље 
лијечење у Дом здравља  Оџак.  Увиђај су извршили полицијски службенци 
Полицијске станице Модрича. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Трново, 24.10.2018. године пријављено је у мјесту 

Богатић, општина Трново, из ријеке Жељезнице непознати извршилац или 
више њих отуђио сонду за мјерење протока воде, која је власништво предузећа 
у Палама.  Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста, по 
овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, 24.10.2018. 

године у мјесту Краљево Поље, општина Хан Пијесак, извршили су контролу 
путничког моторног возила марке „Peugeot“, којим је управљало лице иницијала 
З.В. (1982) из Фоче. Приликом контроле лице није посједовало возачку дозволу 
, док су се на возилу налазиле неприпадајуће регистарске ознаке. Након 
документовања предмета, Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево, 
против наведеног лица ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Посебни случајеви фалсификовања“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 24.10.2018. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из путничког аутомобила марке „Golf”, који је био 
паркиран у улици Браће Југовића, отуђило аутокасетофон. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске управе Зворник, који су о 
догађају обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Фоча 
 
У мјесту Виховићи, општина Калиновик 24.10.2018.године око 15,15 

часова полицијски службеници Полицијске станице Калиновик пронашли су пет 
лица илегалних миграната за које су утврдили да су поријеклом из Пакистана. 
Мигранти су предати на даљи рад и поступање Служби за послове са 
странцима у Сарајеву, теренска канцеларија, на даљи рад и поступање. 

 



Полицијски службеници Полицијске управе Фоча су 24.10.2018.године око 
06,00 часова у ул. Краља Петра и ул.Његошева у Фочи, пронашли петнаест 
миграната држављана Пакистана и Сирије, те су исте предали на даље 
поступање Јединици граничне полиције „Хум“. 

 
ПУ Градишка 
 
На подручју Полицијске управе Градишка, 24.10.2018. године, пронађено 

је 8 миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Четири мигранта су држављани Марока,  три мигранта су држављани 
Либана и један мигрант је држављанин Сирије. Пронађени мигранти предати су 
припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и 
поступање са истима. 

 
 
 
 


