
На подручју Републике Српске, 05.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 05.09.2018. године, пријављено је да су у 

претходна два дана на гробљу у мјесту Ново Село, подручје оштине Брод, са 
надгробног споменика одваљене и отуђене  камене вазе, приликом чега је 
дошло до мањег оштећења спомен плоче.  У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела “Повреда гроба или умрлог лица“.   

 
Полицијска станица Добој 1, 05.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица малољетног лица са подручја града Добоја, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Тешка крађа“ из члана 226. став 1.,  „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“ из члана 240. став 1. у вези са чланом 56.  и кривично 
дјело „Тјелесна повреда“ из члана 131. став 1. Кривичног законика Републике 
Српске.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 05.09.2018. године, 

поступили су по пријави да је  Д.Ђ. угрозио сигурност другог лица, на начин да 
је пријетио да ће њему блиско лице лишити живота. Оперативним радом дошло 
се до сазнања да наведено лице посједује одређену количину војног 
наоружања и опреме, а потом је исто полицијским службеницима добровољно 
предало једну пушку, једну војну аутоматску пушку, пиштољ, два војна ножа, 
затим већу количину војне опреме и муниције. Против лица Д.Ђ. ће Окружном 
јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“ и кривично дјело „Недозвољена производња и 
промет оружја или експлозивних материја“.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 05.09.2018. године пријављено је лице 

иницијала М.Ђ. да је упућивало пријетње по живот и тијело лицима иницијала 
М.Г. и Л.Д. и тако изазвало осјећај угрожености код истих. О свему наведеном 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на докуметовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 



ПУ Требиње 
 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.П. починило кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“. 

 
 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 05.09.2018. године, пријављено је да је 

лице иницијала С.С. из Братунца, у претходном периоду, извршило бесправну 
сјечу шуме на локалитету у мјесту Факовићи, општина Братунац. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Братунац. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 


