
На подручју Републике Српске, 04.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 04.10.2018. године, пријављено је да су у 

претходном периоду на подручју општине Модрича, са куће оштећеног лица 
отуђена два бакарна сливника. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. Истог дана, наведеној полицијској станици пријављено је да је 
03/04.10.2018. године, на подручју општине Модрича, отуђен дио од казана за 
печење ракије. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 04.10.2018. године, пријављено је да је на 

подручју града Добоја извршена провала у викендицу, одакле је отуђен 
одређени пољопривредни алат и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 04.10.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица М.Г. (1964) из Теслића,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“ и против лица Д.Г. (1971) из Теслића,  због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Самовлашће“. 

 
Полицијска станица Дервента, 04.10.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.С. (1992) из Дервенте,  због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Петрово, 04.10.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.Ј. (1952) из Петрова,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тјелесна повреда“. 

 
 
 
 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је једно лице физички 

напало друго лице. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је извршена провала у 

једну породичну кућу. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тешка 
крађа“.  

 
 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Сребреница, 04.10.2018. године, пријављено је да је 
у угоститељском објекту у Сребреници, лице иницијала Д.Т. (1982) из 
Сребренице, оштетило апарат за игре на срећу и из истог отуђило одређену 
количину новца. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Сребреница. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању почињеног кривичног 
дјела „Тешка крађа“.  
 

ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Рудо су 04.10.2018.године 

око 15,45 часова у Ул.Краља Петра првог Ослободиоца, општина Рудо 
пронашли пет лица за које су утврдили да се ради о илегалним мигрантима. 
Исти су предати на даље поступање припадницима Граничне полиције БиХ, 
теренска канцеларија Вишеград.  

 
ПУ Градишка  
 
Полицијској станици Градишка, 04.10.2018. године око 22,20 часова 

пријављено је да на више локација у Градишци, непознато лице уништава 
изборне огласе политичке партије. Поступајући по наведеној пријави, 
полицијски службеници Полицијске станице Градишка идентификовали су и 
лишили слободе лице иницијала Р.К. (1985) из Градишке, којем је у складу са 
Законом о јавном реду и миру уручен прекршајни налог за почињени прекршај. 

 


