
На подручју Републике Српске, 03.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 9 

 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): 3 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 03.06.2018. 
године, лишили су слободе Б.Ћ. (1990) са подручја општине Дервента, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,42 g/kg. Лице Б.Ћ. је 
управљало путничким возилом марке „Audi“, а контролисано је на локалном 
путу у мјесту Велика Сочаница, подручје општине Дервента. Истог дана 
полицијски службеници Полицијске станицеДобој 2, лишили су слободе Б.Ц. 
(1967) са подручја града Добоја, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,08 g/kg. Лице Б.Ц. је управљало путничким возилом 
марке „Audi“,  а контролисано је на регионалном путу у мјесту Костајница, 
пдоручје града Добоја.  Након престанка разлога за задржавање наведена лица 
су пуштена на слободу и уручени су им прекршајни налози за почињене 
прекршаје из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 13.05.2018. године, 
лишили су слободе Г.Ј. (1978)  са подручја општине Шамац, возача који је 
одбио да се подвргне алкотестирању. Лице Г.Ј. је управљало путничким 
возилом марке „Škoda“, а контролисано је на магистралном путу  М-17 у 
Модричи. Након престанка разлога за задржавање Г.Ј. је пуштен на слободу и 
уручен му је прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.  
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 03.06.2018. године 

око 01,00 час, лишили су слободе С.Г. (1990) из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,84 g/kg алкохола у организму. 
 

 
 

 


