
На подручју Републике Српске, 18.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД: 22 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 1 

 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): 2 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Станари, 18.10.2018. године, пријављено је да је у 

претходном периоду на подручју општине Станари извршена бесправна сјеча и 
одвоз огревног дрвета, укупне дрвне масе од 37,01 м3. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Петрово, 18.10.2018. године, пријављено је да је да 

је 17/18.10.2018. године, извршена провала у трговински објекат на подручју 
општине Петрово, одакле су отуђене три кутије цигарета. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 18.10.2018. године, пријављено је да је 

17/18.10.2018. године, извршена провала у угоститељски објекат у Дервенти, 
одакле је из апарата за игре на срећу отуђен новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијској станици Добој 1, 18.10.2018. године, пријављено је да су два 

лица у претходних десет дана  од оштећеног лица са подручја града Добоја 
одвела крупну стоку, уз обећање да ће новац донијети након неколико дана, 
што исти нису учинили, а телефонски број који су оштећени имали више није 
доступан. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“.  

   
Полицијска станица Добој 1, 18. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Џ.Д. (1980) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој 18.10.2018. године, лишили су слободе лице В.С. (1980) са подручја 
општине Теслић, код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,50 
g/kg. Наведено лице је претходно на магистралном путу М 17, у мјесту Кладари, 
подручје града Добоја, управљајући путничким аутомобилом марке „VW Golf 5“, 
проузроковало саобраћајну незгоду слијетањем са коловоза. Лицу В.С. је 



указана љекарска помоћ у Дому здравља Добој. Против истог ће бити 
предузете законом прописне мјере и радње.  

 
На регионалном путу у мјесту Модран, подручје општине Дервента, 

18.10.2018. године, око 08,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза у којој је учествовалo лице Н.Д. (1955) са подручја 
општине Дервента, које је управљало путничким аутомобилом марке „VW Golf 
1“. Лице Н.Д. је након указане љекарске помоћи у Дому здравља Дервента 
превезено у добојску болницу а потом у Универзитетско клинички центар 
Републике Српске у Бањој Луци. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Дервента. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала В.К. (1983) починио кривично дјело „Насиље у 
породици или породичној заједници“.  

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.К. (1962) починио кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници ПУ Фоча лишили су слободе К.С. (1998) због 

постојања основа сумње да је Ђ.И.(1996)  18.10.2018.године око 13,50 часова у 
ул. Николе Пашића у Фочи нанио физичке повреде у предјелу главе. О догађају 
је обавјештен дежурни тужилац Окружног тужилаштва Требиње који се усмено 
сагласио да полицијски службеници предузму све неопходне мјере и радње на 
документовању кривичног дјела Тјелесне повреде, док је повређеном лицу Ђ.И. 
указана љекарска помоћ у Дому здравља у Фочи. У току је даљи рад по 
догађају. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Дана, 18.10.2018. године око 12,00 часова, догодила се саобраћајна 

незгода у улици Симе Шолаје, у Мркоњић Граду, у којој је лице Ј.Б. (1960.) из 
Мркоњић Градa, управљајући путничким моторним возилом „Opel Astra“, ударио 
у деветогодишњег пјешака. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је 
задобиo пјешак који је превезен у Дом здравља Мркоњић Град гдје му је 
указана медицинска помоћ.  Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 


