
На подручју Републике Српске, 13.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица:  6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 28 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 13.09.2018. године, пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у три  гараже које служе као складишни 
простор, власништво Зависног предузећа „Електро Добој“ – Радна јединица 
Брод, одакле су отуђене моторне пиле и тример. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијској станици Дервента, 13.09.2018. године, пријављено је да је 

12/13.09.2018. године, извршена провала у угоститељски објекат на подручју 
општине Дервента, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
На подручју Полицијске управе Добој  пронађена су три мигранта, којa су 

на територију Републике Српске ушлa из сусједних земаља. Полицијски 
службеници Полицијске станице Дервента 13.09.2018. године, на Тргу 
православља у Дервенти, пронашли су два мигранта за која се претпоставља 
да су држављани Египта и исти су предати Служби за послове са странцима - 
Теренски центар Добој, на даље поступање. Истог дана, у мјесту Сијековац, 
подручје општине Брод, поред ријеке Саве уочено је непознато лице, за које је 
претпоставља да је држављанин Сирије. Наведено лице је предато у 
надлежност припадника Граничне полиције БиХ.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 13.09.2018. године пријављено је да су лицу 

иницијала М.Т. нанесене тешке тјелесне повреде, које је задобило од стране 
лица М.И. и В.Б. који су га физички напали у улици Сердар Јанка Вукотића, 
општина Пале. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка тјелесна 
повреда“. 

 
 
 
 



 ПУ Зворник 
 

На регионалном путу Братунац-Коњевић Поље, у мјесту Хранча, 
13.09.2018. године око 18,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Ford”, којим је управљаo 
А.Г. (1997) из Братунца, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне 
повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Братунац одакле је упућен у 
Јавну здравствену установу болницу Зворник на даље збрињавање. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Братунац. Извршеним 
алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,59 g/kg алкохола у 
организму. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

Полицијска станица Власеница, 13.09.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Источно Сарајево, поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Р.Т. (1978) из Хан Пијеска, због постојања основа сумње да 
је починило кривично дјело „Крађа“.  

 
ПУ Градишка 
 
На паркинг простору у Улици Младена Стојановића, општина Градишка, 

13.09.2018. године око 10,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали К.Ч. (1994) из Градишке,са теретним возилом марке ,,Renault 
Master“ и пјешак Н.Г. (1941) из Градишке, која је у овој саобраћајној незгоди 
задобила тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станицеза безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
ПУ Фоча 
 
На подручју Полицијске станице Рудо 13.09.2018.године око 02,00 часа  

пронађена  су три илегална мигранта за које је утврђено да се ради о 
држављанима самопроглашене Републике Косово. Пронађени мигранти ссу 
предати припадницима јединице Граничне полиције, теренска канцеларија 
Исток, Вишеград. 

 
 
 
 


