
На подручју Републике Српске, 11.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 25 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 11. 11. 2018. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана, на подручју града Добоја, извршена провала у кућу у којој 
нико не борави, одакле су отуђени предмети за кућну употребу. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 11.11.2018. године,  

лишили су слободе М.Б. (1976) са подручја општине Оџак, ФБиХ, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 4,45 g/kg. Наведено лице је 
претходно у улици Ристе Микичића у Модричи учествовало у саобраћајној 
незгоди. Против истог ће бити предузете законом предвиђене мјере и радње.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 11.11.2018. године пријављено је да у Улици 

Јована Цвијића, општина Пале, непознато лице вријеђа радника бензинске 
пумпе, а затим се удаљава путничким моторним возилом марке „Volkswagen“, 
тип „Passat“ у непознатом правцу. Полицијски службеници пронашли су лице 
М.К. (1993) из Пала и уручили прекршајни налог због учињеног прекршаја из 
Закона о јавном реду и миру РС, а затим провјерама утврдили да се на 
поменутом возилу, којим је управљао наведени налазе неприпадајуће 
регистраске ознаке. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево и након докумнетовања предмета притив лица М.К. ће бити 
понесен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Посебни случајеви 
фалсификовања исправе“. 

 
ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Шековићи, 11.11.2018. године, пријављено је да је на 

помоћном објекту у мјесту Бачковац, општина Шековићи, избио пожар. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Шековићи и припадници 
Добровољног ватрогасног друштва Шековићи који су локализовали пожар, 



приликом чега није било повријеђених лица. Тачан узрок пожара и висина 
материјалне штете биће накнадно утврђени. 

 
 


