
На подручју Републике Српске, 31.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 9 

**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: 4 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



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

 са материјалном штетом: 23 
 

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 Добој 1, 31.10.2018. године, пријављено је да је у 

току дана на бензинској пумпи у Добоју, након што је радник бензинске пумпе у 
путнички аутомобил насуо гориво, непознато лице се удаљило са лица мјеста 
не плативши рачун. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 31.10.2018. године, 

Окружном јавном тужилаштву Добој, поднијели су Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу против једног малољетног лица из Петрова,  због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 31. 10. 2018. године, 

Окружном јавном тужилаштву Добој поднијели су Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу против лица иницијала П.Ч. (1962)  из Теслића,  због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 31. 10. 2018. 

године, Окружном јавном тужилаштву Добој поднијели су Извјештај о 
извршеном кривичном дјелу против лица иницијала М.В. (1969) из Модриче,  
због основа сумње да је извршило кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“ и кривично дјело „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“ и против лица иницијала Х.Х. (1967) из 
Модриче,  због основа сумње да је извршило кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 31. 10. 2018. године, 

Окружном јавном тужилаштву Добој поднијели су Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу против лица С.Ђ.(1974) из Брода,  због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 31. 10. 2018. године, 

лишили су слободе лице Б.М. (1976)  из Оџака, ФБиХ, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 3, 5 g/kg. Наведно лице је у видно 
алкохолисаном стању управљало путничким аутомобилом марке „Mercedes“, а 



исто је контролисано у улици Краља Петра Првог Ослободиоца у Броду. Након 
престанка разлога за задржавање наведено лице је пуштено на слободу и 
истом је уручен прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.     

  
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станица Требиње Окружном јавном 

тужилаштву у Требињу доставили су Извјештај о почињеном кривичном дјелу, 
због постојања основа сумње да је лице иницијала Д.С. починило кривично 
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Бијељина 
 
 Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, јуче око 20,42 

часова, лишили су слободе лице иницијала П.Л. (1948) из Богутова Села 
општина Угљевик, због управљања возилом и учествовања у саобраћајној 
незгоди  у алкохолисаном стању. Алкотестирањем утврђена алкохолисаност од 
2.48 g/kg, алкохола у организму. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Угљевик, јуче око 12,50 

часова, лишили су слободе лице иницијала А.Ћ. (1966) из Бијељине, због 
нарушавања јавног реда и мира. Лице алкотестирано, утврђена алкохолисаност 
од 2,43 g/kg, алкохола у организму.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина су јуче око 13,10 

часова у улици Војводе Степе у Бијељини, пронашли лице без 
идентификационих докумената, а провјерама је утврђно  да се ради о 
илегалном мигранту из Сирије који је на наше подручје илегално ушао из 
сусједних земаља. Лице предато припадницима Граничне полиције.  
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 31.10.2018. године, пријављено је да лице 

В.Ћ. (1978) из Братунца, пуца из гасног пиштоља. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Братунац, који су привремено одузели гасни 
пиштољ и одређену количину муниције. Полицијски службеници настављају 
даљи рад на документовању прекршаја. 

 
Полицијска станица Власеница, 31.10.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево, поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица С.М. (1997) из Власенице, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“.  

 
 

 
 


