
На подручју Републике Српске, 26.12.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 23 

**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): 0 

 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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 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): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 14) 

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 26.12.2018. године, пријављено је да је 

истог дана из канцеларије привредног друштва у Добоју отуђен новчаник са 
новцем и личним документима. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 26.12.2018. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана са мјесног гробља на подручју општине Дервента, 
отуђена бронзана биста са ликом покојника. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.  

  
Полицијска станица Брод, 26.12.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Н.Ђ. (1995)  из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“, против лица С.Р. (1964)  из 
Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“ и против лица Д.Б. (1993)  из Брода, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Насиље у породици или породичној 
заједници“. 

  
Полицијска станица Модрича, 26.12.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.М. (1953)  из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 26.12.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ј.П. (1943) и С.П. (1967), оба из Добоја,  због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 26.12.2018. године, 

код лица М.Т. (1996) из Добоја, пронашли су два пакетића у коме се налазила 
сасушена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 



„марихуана“, укупне тежине од 2,384 gr. Против наведеног лица биће предузете 
законом предвиђене мјере и радње.  
  

Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 26.12.2018. године, на 
Тргу 7. октобра у Броду пронашли су једног мигранта, за којег се препоставља 
дa је држављанин Сирије. О наведеном су обавијештни полицијски службеници 
Граничне полиције БиХ – Tеренска канцеларија Брод, који наставили даљи рад 
из своје надлежности.  
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да једно малољетно лице у 

једном трговачком објекту отуђило козметичке производе. У току је рад на 
документовању кривичног дјела.  

 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица 
иницијала Б.Б. (1983) због постојања основа сумње да је починило кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Д.Б. 
(1978) због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Оштећење 
и одузимање туђе ствари“. 

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

26.12.2018. године око 08,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовао путнички аутомобил марке „Citroen” којим је управљао Б.Т. (1965) из 
Зворника, са којим се у возилу налазио С.Л. (1951) из Зворника. У овој 
саобраћајној незгоди, оба лица су задобила тјелесне повреде које су 
констатоване у Дому здравља Зворник. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. У току је 
рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 


