
На подручју Републике Српске, 27.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 27.09.2018. године, пријављено је да је 

лице А.Н. (1973) са подручја општине Модрича затечено на лицу мјеста како 
бесправно  сијече шуму. Такође на лицу мјеста је пронађено бесправно 
посјечено огревно и техничко дрво  укупне бруто масе 10,77 м3, чиме је  
Шумској управи Модрича причињена  материјална штета у износу од  1. 611, 43 
КМ. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијским службеницима Сектора криминалистичке полиције  

Полицијске управе Добој, 27.09.2018. године,  пријављено је да је оштећено 
лице из Добоја у претходном периоду путем телефона оставрило контакт са 
два лица, која су му се лажно представила те довела у заблуду, након чега им 
је исто у више наврата слало новац и накит.  У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Превара“.  

  
Полицијска станица Добој 1, 27.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.П. (1997) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 27.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Н.П. (1980) из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Утаја“, против лица Д.М. (1999) са подручја општине Теслић, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“ и кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“ и против лица Б.П. (1972) са подручја општине 
Теслић, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Станари, 27.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Ш. (1967) са подручја општине Станари, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 



 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиицје Полицијске 

управе Добој, 27. 09. 2018. године,  оперативним радом дошли су до сазнања 
да је на путничком аутомобилу марке „VW Golf“ власништво Б.А. са подручја 
општине Дервента, фалсификован број шасије. На основу наредбе Основног 
суда у Дервенти наведено возило је одузето од лица Б.А., а  рад по наведеном 
у току. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој који се изјаснио да у наведеном постоје обиљежја кривичног 
дјела „Фалсификовање исправе“.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 27.09.2018. године, пријављено је да је на 

паркинг простору,  у улици Карађорђева, општина Пале, непознати извршилац, 
возилом ударио пјешака С.П. удаљивши се са лица мјеста. Лице С.П. након 
указане љекарске помоћи у Дому здравља Пале,  превезено је у Јавну 
здравствену установу Источно Сарајево на даље лијечење. 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 „ Изазивање опште опасности“. 

  
 ПУ Требиње 
 

Полицијска станица Љубиње је евидентирала кривично дјело 
„Недозвољена трговина“. Полицијски службеници су контролом путничког 
аутомобила марке „Peugeot“, тип „206“ пронашли 100 паклица цигарета 
различитих марки. Путничким аутомобилом је управљало лице иницијала М.Ш. 
(1994) из Мостара.  

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Д.К. (1992) починило кривично дјело „Угрожавање 
јавног саобраћаја“. 

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу Власеница-Цикотска Ријека, у мјесту Цикотска Ријека, 

27.09.2018. године око 22,15 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Opel”, којим је управљао 
М.С. (1976) из Власенице, са којом се у возилу налазио И.К. из Власенице. У 
саобраћајној незгоди оба лица су задобила тјелесне повреде, које су 
констатоване у Јавној здравственој установи болници Зворник. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијска станица Зворник, 27.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина, поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица З.Т. (1974) из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница, 27.09.2018. 

године око 20,15 часова, лишили су слободе лице М.М. (1979) из Власенице, 



због управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 1,66 g/kg алкохола у организму. 


