
На подручју Републике Српске, 20.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 5, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 35 

**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): 13 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 6, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 37 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 13) 

 са материјалном штетом: 28 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској управи Бања Лука, 20.08.2018. године око 08,50 часова 

пријављено је да се на регионалном путу Р-405 Бања Лука – Бронзани Мајдан, у 
улици Карађорђева, Град Бања Лука, догодила саобраћајна незгода у којој су 
четири лица задобила лаке тјелесне повреде. У овој саобраћајној незгоди 
учествовао је Ђ.К. (1964) са путничким аутомобилом „VW GOLF“ са којим су се у 
возилу налазили Г.Л. (1974) и шеснаестогодињшакиња и Р.Г. (1967) са 
аутобусом власништво „ЖАК ТУРС“. Путници из аутомобила и возач аутобуса 
су у овој саобраћаној незгоди задобили лаке тјелесне повреде.   

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 20.08.2018. године, пријављено је да је у 

Добоју 19/20.08.2018. године, извршена провала у угоститељски објекат,  
одакле је из апарата за игре на срећу отуђен новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. Истог дана, Полицијској станици 
Добој 1, пријављено је да је у Добоју 19/20.08.2018. године, извршена провала у 
два аутоматска апарата за прање возила, одакле су  отуђене касе за смјештај 
кованог новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

   
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 20.08.2018. године, у 

улици Светог Саве у Добоју, зауставили су и контролисали путничко возило 
марке „Mercedes“ са којим је управљало лице Ф.Х. (1984), док се на мјесту 
сувозача налазило лице В.Х. (1998), оба из Тузле, ФБиХ. Приликом контроле, 
површинским прегледом код лица В.Х. је пронађена и одузета пластична 
врећица са сасушеном бињном материјом која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу марихуану, укупне тежине од 11,443 gr.  и пластичнa врећицa са 
бијелом прашкастом материјом која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
спид, укупне тежине од 28,037 gr.. Против лица В.Х. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично дјело 
„Неовлашћена производња и промет опојних дрога“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 20.08.2018. године, 

идентификовали су лице Н.М. са подручја општине Теслић, за које постоји 



основ сумње да је у периоду од 04. до 09.08.2018. године, на подручју општине 
Теслић, у шуми којом газдује Шумско газдиство „Борја“ Теслић, извршило 
бесправну сјечу огревног дрвета, укупне дрвне масе од од 12 м3. Против 
наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
извјештај за извршено кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Дивич, град Зворник, 

20.08.2018. године око 10,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Д.Б. (1968) из Брчког, који је управљао теретним возилом марке 
„VW Caddy” и Ш.Ј. (1970) из Милића, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Volvo”. У овој саобраћајној незгоди, лица Е.Ј. (1966), Е.Ј. (1977) и једно 
малољетно дијете, који су се налазили у путничком аутомобилу марке „Volvo” су 
задобили тјелесне повреде, које су констатоване у Јавној здравственој 
установи болници Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијској станици Братунац, 20.08.2018. године, пријављено је да је на 

трговинској радњи приватног власништва у Братунцу, избио пожар. 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. На лицу 
мјеста биће извршен увиђај а тачан узрок пожара и висина материјалне штете 
биће накнадно утврђени. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Велечево-Чађавица, у мјесту Доње Заблећа, 

општина Рибник, 20.08.2018. године, око 18,10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали С.С.  (1964)  из Сарајева  који је управљао 
путничким моторним возилом „Mazda“ и Г.Ч. (1992) из Рибника са путничким 
моторним возилом „Audi“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде je 
задобила Г.Ч. која је превезена у Универзитетско клинички центар Бања Лука. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Рибник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 


