
На подручју Републике Српске, 20.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 20 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 25 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 2 

 остали прекршаји: 15 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 5, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 23 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 20. 09. 2018. године, пријављено је да је у 

претходних осам дана из тржног центра у Добоју отуђен електрични шпорет, 
чиме је оштећеном привредном друштву причињена материјална штета у 
износу од око 500,00 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 20. 09. 2018. године, пријављено је да је у 

току ноћи 19/20. 09. 2018. године, на подручју општине Теслић, извршена 
провала у објекте који се налазе у непосредној близини православе цркве, 
приликом чега је из црквене продавнице отуђен новац у износу од око 10,00 КМ.  
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијској станици Дервента, 20.09.2018. године, пријављено је да је 

претходне ноћи на подручју општине Дервента, извршена провала у 
угоститељски објекат власништво А.Р., одакле је отуђен новац и преносни 
рачунар. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
  

Полицијска станица Петрово, 20.09.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.М. (1957) са подручја општине Петрово,  због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Тешка крађа“. За пријављено лице Н.М. постоји 
основ сумње да је у претходном периоду извршило провалу у викендицу 
власништво Д.Д. на подручју општине Пeтрово, одакле је отуђило одређену 
количину посуђа, есцајга и алат. Већина отуђених предмета је пронађена и 
враћена власнику. 

 
Полицијска станица Теслић, 20.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Г. (1968) са подручја општине Теслић,  због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Лажно пријављивање кривичног дјела“. За 
пријављено лице М.Г. постоји основ сумње да је дана 26.08.2018. године, лажно 
пријавило да му је у току ноћи 25/26.08.2018.године, извршена провалу у кућу 
одакле је отуђен новац у износу од око 450,00 КМ.  



 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 20.09.2018. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, на паркингу у улици Краља 
Петра Првог Ослободиоца у Броду, приликом прегледа  лица Г.И. (1995) из 
Брода, код истог су пронашли и одузели пластичну врећицу у којој се налазила 
зелена биљна материја која својим изгледом асцоира на опојну дрогу 
марихуану, укупне тежине од 10 gr.. Наведена материја је одузета и биће 
послата на вјештачење, а против лица Г.И. ће бити предузете законом 
предвиђене мјере и радње.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 20.09.2018. године пријављено је да су 

непознати извршиоци бесправно посјекли више трупаца дрвног сортимента 
букве у шуми власништво ШГ Јахорина, Пале, у мјесту Илијак, општина Пале. 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјесту, по овлаштењу 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Соколац, 20.09.2018. године, пријављено је да два 

непозната лица уклањају поставњене плакате политичких партија, који су се 
налазили на стубовима у улици Милана Шараца и улици Груја Новаковића, 
општина Соколац. Полицијски службеници предузимају све мјере и радње на 
расвјетљавању пријављеног догађаја. 
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Угљевик идентификовали су 

лице  иницијала Н.С. (1964) који је уништавао предизборне паное политичких 
странака у мјесту Атмачићи општина Угљевик. Лице је у складу са Законом о 
јавном реду и миру прекршајно санкционисан за извршени прекршај из члана 
21. „Уништавање јавних огласа и објава“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Челопек, 20.09.2018. 

године око 07,30 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Golf”, којим је управљала Д.Л. (1977) из 
Зворника, која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. 
Повријеђена је превезена у Јавну здравствену установу болницу Зворник ради 
указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, 20.09.2018. 

године, у улици Гаврила Принципа, општина Братунац, затекли три лица из 
Ирана, за која постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца 
границе сусједне земље. Наведена лица су предата службеницима Граничне 
полиције БиХ, на даље поступање. 

 
 
 



ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград  предузимају све 

мјере и радње на проналаску НН починиоца или више њих који су  у ноћи 
19/20.09.2018.године у Вишеграду оштетили плакат једне политчке партије који 
се налазио постављен на билборду у насељу Родић Брдо, општина Вишеград. 

 
 


