
На подручју Републике Српске, 13.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 19 

**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): 1 

 остала КД: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 31 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
  

ПУ Бања Лука 
 
Оперативном дежурству Полицијске управе Бања Лука 14.06.2018. 

године око 02,20 часова обратило се лице С.Б. из Карановца и пријавио да је у 
току извршење крађе у његовом помоћном објекту. На лице мјеста одмах су 
упућени полицијски службеници који су непосредној близини објекта затекли 
лице Д.Б. (1996) из Бања Луке који у посједу има отуђени бицикл. Лице лишено 
слободе над којим је у току криминалистичка обрада а о свему је обавијештен 
дежурни Окружни јавни тужилац који је наложио да се након комплетирања 
предмет достави у редовној процедури. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 13.06.2018. године, пријављено је да је 

12/13.06.2018. године, испред породичне куће власнишптво Т.К. са подручја 
града Добоја, отуђен грађевински материјал власништво привредног друштва 
са подручја општине Тешањ. Извршеним увиђајем је утврђено да је извршена 
провала и у помоћни објекат власништво Т.К., одакле је отуђен грађевински и 
други материјал. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијска станица Теслић,  13.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Љ.М. (1985) из Милића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“. За пријављено лице постоји основ сумње да је 01.03.2018. године, из 
просторија хотелског велнес центра на подручју општине Теслић, у намјери да 
себи или другом лицу прибави противправну имовинску корист отуђило 
мобилни телефон власништво оштећеног лица, чиме је истом причинило 
материјалну штету у износу од око 1.000,00 КМ. Отуђени мобилни телефон је 
пронађен и биће враћен оштећеном лицу. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 13.06.2018. године, лишили су слободе М.Х. (1976) из Лукавца, ФБиХ, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,44 g/kg. Лице 
М.Х. је управљало путничким возилом марке „Mercedes“, а контролисано је на 



магистралном путу М4, у мјесту Станић Ријека, подручје града Добоја. Након 
престанка разлога за задржавање наведено  лице је пуштено на слободу и 
уручен му је прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције ПУ Требиње 

су Окружном јавном тужилаштву у Требињу, поднијели Извјештај о почињеном 
кривичном дјелу због постојања основа сумње  да је лице иницијала Р.М.. 
починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ из члана 240 КЗ 
РС. 
 

Полицијски службеници Одјељења за организовани криминалитет и 
дроге, СКП ПУ Требиње су  Окружном јавном тужилаштву у Требињу, поднијели 
Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње  да је 
лице иницијала Д.В. починило кривично дјело „Неовлаштена производња и 
промет опојних дрога“ из члана 207. став 2 КЗ РС. 

 
ПУ Зворник 
 
У улици Сребреничког одреда, општина Братунац, 13.06.2018. године око 

21,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Њ.Г. 
(1994) из Братунца, са путничким аутомобилом марке „Golf“ и М.Ј. (1979) из 
Сребренице, који је управљао путничким аутомобилом марке „Golf“. У овој 
саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобио М.Ј. који је превезен у Дом 
здравља Братунац ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Братунац. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 


