
На подручју Републике Српске, 03.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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 6, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 18) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 03.04.2018. године, пријављено је да је у 

претходна четири дана, у мјесту Горњи Детлак, подручје општине Дервента, 
извршена провала у кућу коју као подстанар користи М.Ч., одакле је након 
извршене преметачине отуђен агрегат. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 03.04.2018. године, пријављено је да на 

земљишној парцели у мјесту Кладари, подручје града Добоја,  гори путничко 
возило марке „VW Passat“, власништво  З.С. са подручја града Добоја. У пожару 
који су локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој 
повријеђених лица није било, док је возило у потпуности изгорјело. Полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 1 заједно са инспектором за експлозивне 
материје и послове заштите од пожара ПУ Добој, данас ће извршити увиђај 
лица мјеста ради утврђивања узрока пожара.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици  Пале, 03.04.2018. године И.П. је пријавио да је 

непознати извршилац или више њих, отуђио три торбе из путничког моторног 
возила - комби, марке „Citroen“, власништво наведеног, које се налазило на 
паркинг простору у мјесту Брус, општина Источни Стари  Град. У торбама које 
су припадале туристима, а које је наведени превозио, поред личних ствари 
налазили су се лап топови, новчаници и банковне картице. О догађају 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и 
у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Трново, Окружном 

тужилаштву Источно Сарајево, поднијели су извјештај против  лица М.С. због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка тјелесна 
повреда“.   
 
 
 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 03.04.2018. године пријављено је да је у 

угоститељском објекту у мјесту Улице, град Зворник, више лица физички 
напало тридесетједногодишњака, који је том приликом задобио тјелесне 
повреде. Повријеђени је упућен у Општу болницу  Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. 
О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тешка 
тјелесна повреда“. 

 
 
 

 
 


