
На подручју Републике Српске, 10.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 24 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



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

 са материјалном штетом: 30 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 10.10.2018. године, 

на основу захтјева Полицијске станице Тешањ, лишили су слободе лице М.Ј.  
(1994)  са подручја општине Теслић, које је истог дана предато у надлежност  
Полицијске станице Тешањ, која је наставила рад по наведеном. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Добој, 10.10.2018. године, на 

основу наредбе Основног суда Добој, извршили су претрес куће и помоћних 
објеката које користи лице Б.К. (1979) са подручја града Добоја. Приликом 
претреса пронађена је сува биљна материја која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу марихуану, укупне тежине од 7,6008 gr. Пронађена материја је 
одузета а против лица Б.К. ће Основном суду Добој бити поднесен Захтјев за 
покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 
спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога БиХ.    

 
 ПУ Зворник 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, поднијели су 
извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала С.В. (1992) из 
Братунца, због постојања сумње да је починило кривично дјело „Тешка крађа“. 
Наиме, предузимајући оперативно-тактичке мјере и радње из своје 
надлежности, полицијски службеници ПС Братунац, дошли су до сазнања да је 
лице иницијала С.В. (1992) из Братунца, 25.09.2018. године, извршило провалу 
у угоститељски објекат у улици Светог Саве, општина Братунац, одакле је 
отуђило одређену количину новца. Над осумњиченим је извршена 
криминалстичка обрада, након чега су полицијски службеници, надлежном 
тужилаштву, поднијели извјештај о почињеном кривичном дјелу.  

 
Полицијској станици Шековићи, 10.10.2018. године, пријављено је да је 

лице иницијала Д.З. путем телефона упућивало пријетње другом лицу. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Шековићи који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
У току је рад на документовању наведеног догађаја. 


