
На подручју Републике Српске, 01.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 9 

**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) : 0 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 

 
Полицијској станици Добој 2, 01.04.2018. године, пријављено је да је у 

претходном периоду извшена провала у кућу власништво С.Ч. са подручја 
града Добоја, одакле је према изјави кућепазитеља отуђен телевизор. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  
Полицијској станици Добој 2, 01.04.2018. године, пријављено је да је у 
претходних пет дана извршена провала у кућу власништво П.Б. са подручја 
града Добоја, након чега је непознато лице из куће отуђило кључ од помоћног 
објекта, одакле је према изјави кућепазитеља отуђило тример. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 01.04.2018. године, 
идентификовали су лице из Петрова које је од лица В.Н. (1996) из Петрова, 
купило одређену количину опојне дроге „марихуана“. Против лица В.Н. ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено 
кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 01.04.2018. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, истог дана, из незакључаног путничког 
аутомобила власништво пријавитеља, које је било паркирано у улици Браће 
Југовић, град Зворник, отуђио мобилни телефон који се налазио у возилу. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 01.04.2018. године 
око 02,00 часа, лишили су слободе Р.К. (1987) из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,63 g/kg алкохола у организму. 

 
 



ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 01.04.2018. 

године око 00,20 часова, у Улици Петра Мисимовића, општина Градишка, на 
основу расписане централне потјернице Основног суда Градишка, лишили су 
слободе Д.З. (1991) из Градишке, због извршеног кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“. Истог дана, од стрне полицијских службеника Полицијске станице 
Градишка, лице је предато Окружном центру судске полиције Бања Лука.  
 

Полицијској станици Градишка, 01.04.2018. године око 22,20 часова, 
оштећена је пријавила да је исте вечери у временском периоду од 22,10 до 
22,15 часива на излогу маркета у Улици Првог крајишког корпуса, општина 
Градишка, заборавила новчаник у којем се налазио новац у износу од око 330 
КМ, у разним апоенима. По повратку оштећена је пронашла новчаник, у којем је 
недостајао наведени новац.Поступајући по запримљеној пријави, полицијски 
службеници Полицијске управе Градишка, оперативним радом на терену дошли 
су до сазнања да се лица Б.П. (1977) из Градишке,  може довести у везу са  
извршењем кривичног дјела „Утаје“, те су истог лишили слободе. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је 
наложио да се лице испита на наведене околности, те да се по комплетирању 
предмета против истог достави извјештај о почињеном кривичном дјелу. 

 
ПУ Фоча 

 
Полицијској станици Вишеград 01.04.2018.године у 10,40 часова 

пријављено је да се  на магистралном путу Вишеград - Устипрача, у мјесту 
Каоштице, општина Вишеград, догодила саобраћајна незгода  у којој су 
учествовала два возила и то „Porsche cayen“, којим је управао Т.Е. (1988) из 
Коњица и „Оpel-vivaro“ којим је управљао М.Ј. (1996) из Требиња. До 
саобраћајне незгоде је дошло услед недржања одстојања између возила, којом 
приликом су лакше тјелесне повреде задобила три  путника из путничког возила 
„Оpel-vivaro’’, док је на возилима причињена материјална штета. 

 
 


