
На подручју Републике Српске, 25.09.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Приједор 4, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Приједор 5, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 
0, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 37 



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

 са материјалном штетом: 34 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 25.09.2018. годие, пријављено је да је у 

току ноћи 24/25.09.2018. године, из дворишта породичне куће у Модичи, отуђен 
путнички аутомобил марке „VW Golf 2“ власништво Д.Л. а у коме су се у вријеме 
отуђења налазили кључеви за стартовање возила, документи о власништву и 
регистрацији возила, одређени алат и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 25.09.2018. године, пријављено је да су 

24/25.09.2018. године, из подрумских просторија које користи лице М.Ј. отуђена 
два радијатора. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 25.09.2018. године, пријављено је да је 

лице Н.Ћ. у претходна три дана, од одређеног лица из Модриче купило трактор 
марке „ИМТ“, што је за исти накнадно утврдило да се не може регистровати, те 
да продавац не жели да га преузме нити да му оштећени врати новац. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“.  

 
Полицијска станица Модрича, 24.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.С. (1978) из Модриче, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 24.09.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.М. (1982) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
У мјесту Брестово, подручје општине Станари, 24/25.09.2018. године, 

избио је пожар у помоћном објекту власништво Ж.Д. (1974), приликом чега није 
било повријеђених лица, док је на објекту наступила материјална штета. 
Увиђајем, који су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Станари заједно са инспектором за екплозивне материје и послове заштите од 



пожара ПУ Добој, утврђено је да је пожар настао усљед неисправних електро-
инсталација. 

 
ПУ Бијељина 
 
У улици „Сремска“ у Бијељини догодила се саобраћајна незгода са 

материјалном штетом у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Reno“, а 
којим је управљало лице иницијала Љ.Ђ. (1972) из Бијељине и путнички 
аутомобил марке „Audi“ којим је управљало лице иницијала Б.Ч. из Хан Пијеска. 
Због изазивања саобраћајне незгоде лице Љ.Ђ. алкотестиран, којом приликом 
је утврђено 2,83 g/kg алкохола у организму и исти је лишен слободе.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево, 25.09.2018. године, 

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

Наиме, лица су пронађена у улици Српских ратника, општина Пале, за 
која је провјерама утврђено да се ради о илегалним мигрантима са подручја 
Пакистана. 

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

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Т. (1979) починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Тузла, у мјесту Ораовац, град Зворник, 

25.09.2018. године око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Р.Л. (1949) из Калесије, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Audi“ и З.Ђ. (1958) из Зворника, у својству пјешака, која је у овој незгоди 
задобила тјелесне повреде. Повријеђена је превезена у Дом здравља Зворник 
гдје јој је указана љекарска помоћ. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


