
На подручју Републике Српске, 15.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 27 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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): 4 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 15.11.2018. године, пријављено је да је истог 

дана над оштећеним лицем из Теслића, непознато маскирано лице уз пријетњу 
употребе ватреног оружја покушало извршити разбојништво. У току је рад на 
расвјетљавању наведеног кривичног дјела.  

 
Полицијској станици Модрича, 15.11.2018. године, пријављено је да је 

истог дана у Модричи извршено оштећење вјетробранских и бочних стакала на 
путничком аутомобилу марке „VW Golf“. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијска станица Дервента, 15. 11. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ј.М. (1984) из Републике Србије,   због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Модрича, 15. 11. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.П. (1960) из Модриче,   због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 15.11.2018. године, 

дошли су до сазнања да је на путничком аутомобилу марке „Mercedes“ 
власништво лица Б.К. (1979) из Добоја,  фалсификован број шасије и мотора. 
Истог дана, на основу наредбе Основног суда Добој извршен је претрес 
наведног аутомобила приликом чега је утврђено да се број мотора не слаже са 
бројем уписаним у потврду о регистрацији возила. Предметно возило је 
одузето. Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном 
тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај за извршено кривично дјело 
„Фалсификовање исправе“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 15.11.2018. године, 

лишили су слободе лице А.Б. (1978) са подручја општине Вукосавље,  због 



бојазни да ће наставити са вршењем кривичног дјела „Насилничко понашање“. 
Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву 
Добој ће бити достављен Извјештај за извршено кривично дјело.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Пале, 15.11.2018. године, у 

реализацији акције „Шума 2018“, пронашли су поред локалног пута, на двије 
локације у мјесту Кадино Село и Ледењаче, општина Пале, око 30 трупаца јеле 
и смрче, припремљених за утовар и даљи транспорт, а који нису обиљежени 
шумарским жигом. Пронађени рупци су предати ШГ Јахорина и у току је даље 
предузимање законом предвиђених мјера и радњи. 

 
 


