
На подручју Републике Српске, 02.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

 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): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 02.09.2018. године, пријављено је да је 

претходног дана из необезбијеђене куће власништво Н.В. са подручја града 
Добоја, отуђена торбица са новцем, накитом и личним документима 
власништво лица Ж.В.. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 02.09.2018. године, 

лишили су слободе лице Д.Ђ. (1995) из Брода и лице Ђ.К. (1965) из Републике 
Словеније,  возаче код којих је утврђено присуство алкохола у организму. Код 
лица Д.Ђ. је утврђено присуство алкохола у организму од 2,10 g/kg, док је код 
лица Ђ.К. утврђено присуство алохола у организму од  2,66 g/kg. Након 
престанка разлога за задржавање исти су пуштени на слободу и уручени му им 
прекршајни налози за почињене прекршаје из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске управе  Бијељина, 02.09.2018. године 

лишили су слободе задржавањем лице И.Ј. (1968) из Бијељине, због 
управљања возилом и учествовања у саобраћајној незгоди  у алкохолисаном 
стању. Алкотестирањем утврђена алкохолисаност од 2.04 g/kg, алкохола у 
организму. 

 
Истог дана у 01,28 часова лишено је слободе  задржавањем лице М.М 

(1960) из Суботице Република Србија, због управљања возилом под дејством 
алкохола. Алкотестирањем утврђена алкохолисаност од 2.84 g/kg, алкохола у 
организму. 

 
Полицијска управа Бијељина апелује на возаче моторних возила да 

поштују саобраћајна правила и прописе, да брзину кретања својих возила 
прилагоде стању и условима пута, те да не управљају возилом под дејством 
алкохола. 

 
 



ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Тузла, у мјесту Цапарде, 02.09.2018. 

године око 17,00 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Opel”, којим је управљала С.Р. (1999) из 
Шековића, са којом се у возилу налазио Р.М. (1999) из Шековића. У 
саобраћајној незгоди оба лица су задобила тјелесне повреде, које су 
констатоване у Јавној здравственој установи болници Зворник. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи су, 02.09.2018. 

године, у мјесту Дубнички Мост, општина Милићи, затекли четири лица из 
Палестине, за која постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца 
границе сусједне земље. Исти дан, у улици Маршала Тита, општина 
Сребреница, полицијски службеници Полицијске станице Сребреница су 
затекли пет лица из Авганистана, за која постоји основ сумње да су на ово 
подручје дошла из правца границе сусједне земље. Сва евидентирана лица су 
предата на даље поступање Служби за послове са странцима-Теренски центар 
Бијељина.  

 


