
На подручју Републике Српске, 07.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 13 

**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): 2 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 5, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 21 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 07.08.2018. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана у мјесту Палежница Горња, подручје града Добоја, 
извршена бесправна сјеча и одвоз 52 стабла огревног и техничког дрвета, 
укупне дрвне масе од око 50,80 м3. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

  
Полицијска станица Модрича, 07.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ј.М. (1982) и М.С. (1964) оба из Бијељине, због основа сумње да су у 
саизвршилаштву извршила кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 07.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
два малољетна лица из Добоја, због основа сумње да су извршила кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

 
На подручју Полицијске управе Добој  пронађена су три  илегална 

мигрантa, која су на територију Републике Српске илегално ушла из сусједних 
земаља. Полицијски службеници Полицијске станице Модрича поступили су по 
пријави да се у кругу Рафинерије уља Модрича, у теретном возилу марке „Daf“ 
којим је управљало лице С.Х.-К. из Републике Бугарске, налазе три непозната 
лица која својим изгледом асоцирају на мигранте. Поступајући по наведеној 
пријави, полицијски службеници су утврдили да се ради о илегалним 
мигрантима и то С.К. (2002), С.Р. (2001) и З.У. (2002), сви држављани 
Авганистана. Сви пронађени илегални мигранти су предати Служби за послове 
са странцима - Теренски центар Добој, на даље поступање.     

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 07.08.2018. године, лишили су слободе лице С.Н. (1985) са подручја 
општине Грачаница, ФБиХ, које је управљало путничким возилом марке „BMW“ 
под дејством опојних дрога (амфетамин). Наведено лице је контролисано на 
магистралном путу М-4, у мјесту Пољице, подручје града Добоја. 

 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици  Источна Илиџа, 07.08.2018. године, око 12,30 

часова, Л.С. је пријавио да му је непознати извршилац из стана отуђио три сата 
и новчаницу од 200 конвертибилних марака. Наиме, непознато лице се 
представило као радник компаније „Елта-кабел“. О догађају обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Билећа је евидентирала кривично дјело 

„Спрјечавање службеног лица у вршењу службене радње“. Лице иницијала С.Н. 
је покушало да спријечи полицијске службенике у извршењу службене радње 
прво вербално, а након тога полицијског службеника је ухватило за ревер 
кошуље којом приликом му је поцијепало рајфешлус и откинуло натпис са 
именом. 

 
ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Зворник, 07.08.2018. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, истог дана, из угоститељског објекта који 
се налази у улици Браће Југовића, град Зворник, отуђио торбицу у којој се 
налазио новац и лична документа. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник. О наведеном догађају обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Утаја“. 

 
Полицијској станици Зворник, 07.08.2018. године, пријављено је да лице 

Л.Ш. упућује пријетње пријавитељу. О наведеном догађају обавијештен је 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
 

 


