
На подручју Републике Српске, 21.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 18 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 4, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 21.10.2018. године, пријављено је да је 

20/21.10.2018. године, извршена провала у породичну кућу на подручју општине 
Дервента, одакле је након извршене преметачине отуђено ватрено оружје. 
Такође, даљим радом утврђено је да је у истом временском периоду извршена 
провала у још двије породичне куће на подручју општине Дервента, одакле је 
отуђен накит и новац. У току је рад на расвјетљавању наведених кривичних 
дјела.   

  
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 21. 10. 2018. 

године, на подручју општине Станари, приликом контроле путничког 
аутомобила марке „Renault“, којим је управљало лице И.К. (1986) из Станара, 
утврђено је да се на истом налазе неприпадајуће регистарске таблице. Након 
комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
биће достављен Извјештај за извршено кривично дјело „Фалсификовање 
исправе“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 21.10.2018. године,  

лишили су слободе лице М.В. (1969) са подручја општине Модрича, због основа 
сумње да је исти дан  пријетило да ће бомбом убити себе и своју супругу. 
Приликом површинског прегледа, код лица М.В. је пронађена и одузета ручна 
бомба, те ће против истог Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
Извјештај за извршено кривично дјело „Насиље упородици или породичној 
заједници“ и кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“.  

  
Полицијској станици Дервента, 21.20.2018. године, пријављено је да је 

дошло до пожара на путничком аутомобилу марке „Audi“, које се налазило 
паркирано у дворишту породичне куће на подручју општине Дервента, приликом 
чега је на путничком аутомобилу марке „Mercedes“, које се налазило паркирано 
у непосредној близини истог,  настала мања материјална штета. Према изјави 
оштећеног, приликом наведеног  пожара на путничком аутомобилу марке „Audi“, 
укупна причињена материјална штета износи од око 10. 000, 00 КМ. Полицијски 



службеници Полицијске станице Дервента су заједно са инспектором за 
експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Добој извршили ивиђај. 
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 21.10.2018. године 

пријављено је да је у Улици Његошева, општина Источно Ново Сарајево, 
непознати извршилац или више њих отуђио неколико комада електричног алата 
из помоћног објекта – граже. Полицијски службеници извршили су увиђај на 
лицу мјеста, по овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Пале, 21.10.2018. године пријављено је да је у 

Улици Милоша Црњанског, општина Пале, непознати извршилац или више њих 
отуђио бицикло, које се налазило на носачима поставњеним на задњем дијелу 
путничког аутомобила. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 21.10.2018. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у Братунцу, дошло до нарушавања јавног реда и мира, 
приликом чега је лице М.О. физички напало оштећеног. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Братунац који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
На регионалном путу Братунац-Коњевић Поље, у мјесту Лолићи, општина 

Братунац, 21.10.2018. године око 14,45 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Peugeot”, којим је 
управљао Ч.К. (1973) из Брчког, који је том приликом задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Дом здравља Братунац гдје му је указана љекарска 
помоћ. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Братунац. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, 21.10.2018. године 

око 01,30 часова, лишили су слободе лице М.М. (1993) из Сребренице, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 1,91 g/kg алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Ровине, општина 

Градишка, 21.10.2018. године око 05,25 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке ,,Opel“ којим је 
управљао Д.П. (1996) из Градишке којом приликом је исти задобио тјелесне 
повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 


