
На подручју Републике Српске, 30.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 0 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 21 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 30.08.2018. године, пријављено је да су у 

току ноћи 29/30.08.2018. године, са радних машина власништво лица Ж.Ј. са 
подручја града Добоја, отуђени одређени дијелови. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2,  30.08.2018. године, пријављено је да је 

истог дана на подручју града Добоја из помоћног објекта власништво лица З.Д., 
отуђена моторна пила. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијска станица Дервента, 30.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Р.Д. (1982) са подручја општине Станари, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“ и против лица М.С. 
(1952) са подручја општине Дервента, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Модрича, 30.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.Г. (1950) са подручја општине Модрича, због основа сумње да је 
извршило  кривично дјело „Крађа“.  

 
Полицијска управа Добој, 30.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.П. (1965) из Добоја, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Неправилно издавајање средстава правног лица“.  

  
На магистралном путу Добој – Дервента, у мјесту Комарица, подручје 

општине Дервента, 30.08.2018. године око 20,50 часова, дошло је до запаљења 
путничког аутомобила марке „VW Polo“  којим је управљало лице В.Л.  са 
подручја општине Прњавор, док су се као сапутници у возилу налазила два 
лица и то Б.К. и С.Б., оба из Прњавора. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Дервента повријеђених лица 



није било, док је путнички аутомобил у потпуности изгорио. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
У Книнској улици у Дервенти, 30.08.2018. године, око 13,20 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл марке „Jamaha“,  
којим је управљало лице Ј.З. (1991) и путничко возило „Audi“ са којим је 
управљало лице Д.Л. (1978), оба из Дервенте. У наведеној саобраћајној незгоди 
возач мотоцикла је задобио тјелесне повреде и исти је након указане љекарске 
помоћи у Дому здравља Дервента превезен у добојску болницу, гдје је задржан 
на лијечењу. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Дервента. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило да је запримило више 

СМС порука пријетећег садржаја. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијској станици Билећа једно лице је пријавило да је преварено 

приликом куповине преко интернета на начин да је платио један производ, а 
добио други. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“.  

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Шековићи-Тишча, у мјесту Бјелашница, општина 

Шековићи, 30.08.2018. године око 12,10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали М.П. (1960) из Власенице, који је управљао 
путничким аутомобилом марке „Škoda” и Б.М. (1954) из Шековића, који је 
управљао путничким аутомобилом марке „Fiat”. Оба учесника у овој 
саобраћајној незгоди су задобила тјелесне повреде. Повријеђени су превезени 
у Дом здравља Шековићи, одакле су упућени у Јавну здравствену установу 
болницу Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Шековићи. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи су, 30.08.2018. 

године, на подручју Милића, затекли два лица из Ирака, за која постоји основ 
сумње да су на ово подручје дошла из правца границе сусједне земље. 
Наведена лица су предата на даље поступање Служби за послове са 
странцима-Теренски центар Бијељина. 


