
На подручју Републике Српске, 04.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
8, 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: 2 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 04.09.2018. године, пријављено је да је у 

току ноћи 03/04.09.2018. године, у Модричи,  отуђен путнички аутомобил марке 
„VW Golf 3“, власништво В.М.. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  

 
Полицијска станица Добој 1, 04.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.Т. (1992) са подручја општине Добој Југ, ФБиХ, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијска станица Петрово, 04.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Е.Б. (1996) из Грачанице, ФБиХ, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Крађа“.  За пријављено лице Е.Б. постоји основ сумње  да је 
почетком мјесеца маја 2018. године, на подручју општине Петрово отуђило 
путнички аутомобил марке „VW Golf 2“ власништво С.С., а потом се удаљило са 
лица мјеста. Отуђени путнички аутомобил је пронађен и враћен власнику.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 04.09.2018. године, у 

улици Краља Петра Првог Ослободиоца у Броду,  приликом контроле путничког 
возила марке „Mercedes“, којим је управљало лице Д.К. (1982) из Брода, 
пронашли су и одузели 18 штека цигарета различитих произвођача и 2 kg 
резаног дувана, без акцизних маркица. О наведеном је обавијештена надлежна 
тржишна инспекција, која је наставила даљи рад из своје надлежности. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су стекли основ 

сумње да је лице иницијала М.П. починило кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојне дроге“ након што су у путничком аутомобилу којим 
је управљало пронашли најлонску кесу зељасте биљне материја која својим 
морфолошким својствима асоцира на опојну дрогу марихуану укупне тежине 42 
грама. 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 04.09.2018. године, пријављено је да је у 

току претходног дана, непознато лице или више њих, из угоститељског објекта у 
мјесту Челопек, град Зворник, отуђило одређену количину новца. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник. О догађају је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 


