
На подручју Републике Српске, 03.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД: 21 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 



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

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Петрово, 03.09.2018. године, пријављено је да је у 

претходних осам дана у Петрову, из дворишта породичне куће власништво Н.Р. 
отуђен бицикл. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 03.08.2018. године, пријављено је да је у 

одређеном претходном периоду из необезбијеђене подрумске просторије 
власништво Ђ.Д. из Дервенте, отуђена косилица. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
На подручју Полицијске управе Добој  пронађен је 21 мигрант, за које је 

провјерама утврђено да се ради о  држављанима Пакистана (20) и Авганистана 
(1). Наведена лица су се превозила у путничком возу који саобраћа на линији 
Тузла-Добој и исти су код себе посједовали потврду о исказаној намјери 
подношења захтјева за азил. О наведеном је обавијештена Служба за послове 
са странцима - Теренски центар Добој.  Пронађени мигранти  су под надзором 
полицијских службеника напустили подручје Полицијске управе Добој.   

 
ПУ Приједор 
 
Приликом довођења у просторије Основног суда у Приједору, ради 

спровођења хитног прекршајног поступка, дана 03.09.2018. године, око 15,10 
часова, у просторијама Основног суда у Приједору, лице иницијала Р.Б. (1970) 
из Приједора, нарушило је јавни ред и мир, на начин да је  починило прекрашај 
„Свађа, вика, вриска и непристојно понашање“ из члана 7. Закона о јавном реду 
и миру. Због почињеног прекршаја, лицу Б.Р. биће достављен прекршајни 
налог. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 03.09.2018. године је 

пријављено да је непознати извршилац или више њих, из фирме која се налази 
у улици Карађорђева, општина Источно Ново Сарјево, отуђио већу количину 
електро алата и каблова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста, по овлаштењу 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу у мјесту Дубнички Мост, 03.09.2018. године око 21,20 

часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког 
аутомобила марке „Peugeot”, којим је управљао З.В. (1993) из Милића, са којим 
се у возилу налазила Ј.В. (1998) из Милића, која је у овој саобраћајној незгоди 
задобила тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи су, 03.09.2018. 

године, на подручју Милића, затекли 11 лица из Ирака, Ирана и Сирије, за која 
постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца границе сусједне 
земље. Исти дан, у мјесту Табана, општина Власеница, полицијски службеници 
Полицијске станице Власеница су затекли 25 лица из Ирака , за која постоји 
основ сумње да су на ово подручје дошла из правца границе сусједне земље. 
Сва евидентирана лица су предата на даље поступање Служби за послове са 
странцима-Теренски центар Бијељина. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Козарска Дубица – Градишка, у мјесту Гашница, 

општина Градишка, 03.09.2018. године око 06,30 часова, догодила се 
саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке 
,,Passat“ којим је управљао С.К. (1957) из Приједора, који је у овој саобраћајној 
незгоди задобио тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде 
извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Градишка. 

 
У Улици 11 новембар, општинаСрбац, 03.09.2018. године око 11,15 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали С.К. (1994) из 
Српца са путничким аутомобилом марке ,,VW Bora“ и пјешак В.Б. (1936) из 
Српца, која је у овој саобраћајној незгди задобила тјелесне повреде. Увиђај на 
мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске 
станице Србац. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Рудо су на подручју општине 

Рудо пронашли осам илегалних миграната за које су утврдили да су поријеклом 
из Сирије и Ирана. Пронађени мигранти предати су  на даљи рад и поступање 
припадницима Граничне полиције БиХ, теренска канцеларија Исток, Вишеград. 


