
На подручју Републике Српске, 04.12.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
  
 Полицијској станици Добој 1, 04.12.2018. године, пријављено је да је 
03/04.12.2018. године, у Добоју,  извршена провала у путнички аутомобил марке 
„Škoda“, одакле су отуђена два „dvd plejera“. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 Полицијска станица Добој 1, 04.12.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.Т. (1952) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тјелесна повреда“. 
 
 На магистралном путу Добој–Брод, (на раскрсница улица Книнска и 1. 
маја), у мјесту Дервента, општина Дервента, 04.12.2018. године, око 11,00 
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало теретно возило 
марке „Scania“, којим је управљало лице И.М. (1993) са подручја општине Добој 
Исток, ФБиХ и бицилиста лице С.К. (1951) из Дервенте. У овој саобраћајној 
незгоди бициклиста је задобио тешке тјелесне повреде и исти је након указане 
љекарске помоћи у Дому здравља Дервента превезен у добојску болницу. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента.  
  
 Полицијској станици Добој 1, 04.12.2018. године, око 08, 55 часова, 
пријављено је да је у Ћупријској улици у Добоју избио пожар у стану 
власништво лица С.С. (1956), приликом чега је дјелимично нагорио намјештај у 
унутрашњости спаваће собе. Пожар су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Добој, којом приликом је било видљиво да 
је пожар избио у просторији спаваће собе гдје је била укључена електрична 
гријалица. У наведеном пожару повријеђених лица није било. Увиђајем, који су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 заједно са 
инспектором за експлозивне материје и послoве заштите од пожара ПУ Добој, 
утврђено је да је највјероватнији узрок пожара запаљење продужног кабла.  
 
 
 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала А.П. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 


