
На подручју Републике Српске, 22.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
7, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 25 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 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 11, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 6, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 30 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 22 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 22. 10. 2018. године, пријављено је да је 

истог дана на приватној земљишној парцели која се налази на подручју града 
Добоја, дошло до физичког обрачуна између два лица, приликом чега је једно 
лице задобило тешке тјелесне повреде и исто је задржано на лијечењу у 
добојској болници.  Након комплетирања и документовања предмета, Окружном 
јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај за извршено кривично 
дјело „Тешка тјелесна повреда“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 22. 10. 2018. године, пријављено је да је над 

оштећеним лицем са подручја града Добоја извршено кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. У току је рад на расвјетљавању наведеног кривичног 
дјела. 

 
Полицијској станици Добој 1, 22. 10. 2018. године, пријављено је да је у 

току ноћи 21/22.10.2018. године, непознато лице или више њих, на путничком 
аутомобилу марке „Škoda“ направило оштећења на предњим лијевим вратима. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

   
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 

управе Добој, 22. 10. 2018. године, дошли су до сазнања да је на путничком 
аутомобилу марке „VW Passat“ фалсификован број шасије, те да се исто 
тренутно налази на подручју Брчко Дистрикта. У сарадњи са полицијским 
службеницима Полиције Брчко Дистрикта, наведено возило је одузето, те се 
рад по наведеном наставља. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 22. 10. 2018. 

године, на основу наредбе Основног суда Модрича, извршили су претрес 
породичне куће, помоћних објеката и путничког аутомобила које користи лице 
М.В. (1969) из Модриче, приликом чега је пронађена и одузета одређена 
количина војног наоружања. Против лица М.В. ће Окружном јавном тужилаштву 
Добој бити достављен Извјештај за извршено кривично дјело „Недозвољена 



производња и промет оружја или екплозивних материја“ и кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“.  

 
На магистралном путу М-17, у  мјесту Плочник, подручје града Добоја, 22. 

10. 2018. године, око 21, 05 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
више лица задобило тјелесне повреде. У наведеној саобраћаној незгоди је 
учествовао путнички аутомобил марке „Mercedes“, којим је управљало лице З.Д. 
(1962) из Добоја, путнички аутомобил марке „Audi“, којим је управљало лице 
Ж.В. (1990) са подручја града Добоја и путнички аутомобил марке „VW Passat“, 
којим је управљало лице З.М. (1966) са подручја општине Прњавор.  Возач 
путничког аутомобила марке „Mercedes“, као и возач и сувозач у путничком 
аутомобилу марке „Audi“ су задобили тјелесне повреде и истима је указана 
љекарска помоћ у добојској болници. Извршеним алкотестирањем код лица З.Д. 
је утврђено присуство алкохола у организму од 2,29 g/kg. Код осталих учесника 
саобраћајне незгоде није утврђено присуство алкохола у организму. За вријеме 
вршења увиђаја у временском периоду од 21,10 до 21,50 часова, саобраћај је 
био у потпуности обустављен, а извршен је од стране полицијских службеника 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, 22.10.2018. 

године, лишили су слободе лице иницијала А.Р. (1989) из Братунца, због 
постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Омогућавање уживања 
опојних дрога“. Наиме, полицијски службеници ПС Братунац су приликом 
контроле путничког аутомобила марке „Golf”, којим је управљало лице А.Р. 
пронашли паковање у коме се налазила биљна материја која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне тежине 10,6 грама. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Рад на 
комплетирању и документовању кривичног дјела „Омогућавање уживања 
опојних дрога“ је у току. 

 
На магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Роћевић, град 

Зворник, 22.10.2018. године око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учестовали М.Н. (1988) из Бијељине, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Jetta” и П.Р. (1971) из Зворника, који је управљао 
путничким аутомобилом марке „Golf”. У саобраћајној незгоди, тјелесне повреде 
су задобила лица С.С. (1962) и З.Ј. (1969), која су се налазила у путничком 
аутомобилу марке „Golf”. Повријеђена лица су превезена у Јавну здравствену 
установу Болница Зворник гдје им је указана љекарска помоћ. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијској станици Власеница, 21.10.2018. године, пријављено је да је 

на помоћном објекту приватног власништва у мјесту Неђељиште, општина 
Власеница, избио пожар. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Власеница и припадници Територијалне ватрогасне јединице Власеница који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Тачан узрок 
пожара и висина материјалне штете биће накнадно утврђени. 
 


