
На подручју Републике Српске, 28.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 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): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 28.06.2018. године, пријављено је да је у 

Теслићу, у преходних пет дана из куће власништво М.Б., отуђен новац. 
Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 28.06.2018. године, пријављено је да је 

истог дана  извршена провала у породичну кућу власништво Н.К. са подручја 
општине Модрича, одакле је након извршене преметачине отуђена одређена 
количина златног накита. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Брод,  28.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.К. (1981), Д.Ђ. (1992) и Н.Ј. (1995), сви из Брода,  због основа сумње да 
су извршили кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијска станица Теслић,  28.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.А. (1977) из Теслића,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијска станица Добој 2,  28.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
једног малољетног лица са подручја града Добоја,  због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

  
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Окружном јавном 

тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против лица Г.А., због 
постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Угрожавање 
сигурности“ и „Тјелесна повреда“. 

 



ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Берковићи ради на документовању кривичног дјела 

„Тешка тјелесна повреда“. Око 21,00 часова, испред угоститељског објекта, 
једно лице је напало друго лице, при чему је оно задобило тешке тјелесне 
повреде. 

 
ПУ Зворник 
 
У улици Патријарха Павла, град Зворник, 28.06.2018. године око 08,20 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао Ф.М. (1975) из 
Сапне, који је управљао путничким  аутомобилом марке „Golf“, приликом чега је 
оштећен путнички аутомобил марке „Passat“, који је био паркиран. У овој 
саобраћајној незгоди, Ф.М. је задобио тјелесне повреде и исти се обратио у 
Општу болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај на лицу 
мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, 28.06.2018. 
године, у улици Гаврила Принципа, општина Братунац, затекли осам лица из 
Авганистана и Ирана, за која постоји основ сумње да су на ово подручје дошла 
из правца границе сусједне земље. Наведена лица су предата на даље 
поступање Граничној полицији БиХ.  Исти дан, на подручју града Зворника, 
полицијски службеници су затекли једно лице из Бангладеша, за које постоји 
основ сумње да је на ово подручје дошло из правца границе сусједне земље. 
Лице је предато Граничној полицији БиХ на даље поступање.  

 
Полицијска станица Козлук, 28.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина, поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Б.М. (1985) из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Градишка 
 
У Улици Авде Ћука, општина Градишка, 28.06.2018. године око 21,30 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали М.Л. (1997) из 
Козарске Дубице са путничким возилом марке ,,Peugeot“ и Х.З. (1989) из 
Градишке са путничким возилом марке „Audi“, који је у овој саобраћајној незгоди 
задобио тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
 
 


