
На подручју Републике Српске, 24.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Приједор 3, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО КД : 22 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 3 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 23, Приједор 3, Добој 7, Бијељина 4, И.Сарајево 11, 
Требиње 1, Зворник 6, Градишка 6, Мркоњић Град 4 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 69 



 са посљедицама по лица: 16 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 19) 

 са материјалном штетом: 53 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијска станица Добој 1, 24.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против: 
- Д.П. (1997) из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 

„Тешка крађа“ и кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја и 
експлозивних материја“, 

- С.Д. (1983) из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“ и 

- У.Т. (1951) из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Тешка тјелесна повреда“.  

  
Полицијска станица Добој 2, 24.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против: 
- Р.С. (1961), са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио 

кривично дјело „Крађа“ и 
- С.Т. (1951), са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио 

кривично дјело „Тјелесна повреда“. 
- Полицијска станица Петрово, 24.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
 - С.Т. (1995) и С.Т. (1999), обојица из Петрова, због основа сумње да су 
извршили кривично дјело „Тјелесна повреда“ и кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“и 

- С.М. (1992), са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 24.09.2018. године пријављено је да је у улици 

Иве Андрића, општина Пале, дошло до физичког сукоба између више лица, у 
којем је лице иницијала С.Л. задобило тјелесне повреде хладним оружјем. 

 
Полицијски службеници лишили су слободе лица иницијала Р.Ч. (1996) из 

Пала, за које се сумња да је хладним оружјем - ножем, нанио тјелесне повреде 



наведеном лицу, као и лице иницијала С.К. (1995) из Пала, за које се сумња да 
је нанијело тјелесне повреде лицу иницијала С.Ч.  

Рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тјелесна повреда“ је у току. 
 
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево, 24.09.2018. године, 

пронађено је 14 илегалних миграната, који су на територију Републике Српске 
илегално ушли из сусједних земаља. 

Наиме, полицијски службеници пронашли су лица, у двије одвојене групе, 
на подручју општине Пале, за која је провјерама утврђено да се ради о 
илегалним мигрантима са подручја Пакистана. 

Лица су предата на даље поступање Министарству сигурности БиХ, 
Служби за послове са странцима, Теренски центар Источно Сарaјево. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је један члан породице 

напао другог. У току је рад на документовању кривичног дјела „Насиље у 
породици или породичној заједници“.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Шепак, 24.09.2018. 

године око 20,00 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Peugeot”, којим је управљаo П.А. (1985) 
из Зворника, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Јавну здравствену установу болницу Зворник ради 
указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Шековићи су, 24.09.2018. 

године, на подручју Шековића, затекли осам лица из Пакистана, за која постоји 
основ сумње да су на ово подручје дошла из правца границе сусједне земље. 
Наведена лица су предата Служби за послове са странцима - Теренски центар 
Бијељина, на даље поступање. 

 
 


