
На подручју Републике Српске, 10.07.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 15 

**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): 3 

 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 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): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 15 



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

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 10.07.2018. године, пријављено је да је 

05.06.2018. године А.М. физички напао свог оца М.М., нанијевши му тјелесне 
повреде констатоване у Дому здравља Брод. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужлаштва у Добоју, који је исто 
оквалификовао као кривично дјело „Насиље у породици или породичној 
заједници“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 10.07.2018. године, 

у мјесту Скугрић, општина Модрича, лишили су слободе М.С., након што је 
довезавши се испред куће власништво Т.Б., истог позивао на тучу. Након 
престанка разлога за задржавање М.С. је пуштен на слободу и против истог ће 
надлежном суду бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка, 
због почињеног прекршаја из области Закона о јавном реду и миру Републике 
Српске.  

 
Полицијска станица Дервента, 10.07.2018. године, Окружном јавном 

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

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Пале, 10.07.2018. године, 

око 02,30 часова, у мјесту Јасеново, општина Пале, зауставили су и 
контролисали теретно моторно возило, марке Zastava“, власништво лица А.К., 
којим је у моменту контроле управљало лице Н.Ђ. а на мјесту сувозача се 
налазило лице Н.А. У товарном простору наведеног возила налазило се 18 
стабала јеле, који нису били обиљежени шумарским жигом. Увиђај на лицу 
мјеста извршен је по овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево, а након документовања предмета против Н.Ђ. и Н.А. биће поднесен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа“. 

 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Берковићи је евидентирала два кривична дјела: 

„Тјелесна повреда“ и „Оштећење туђе ствари“. Наиме, једно лице је возећи 
путнички аутомобил оштетио други аутомобил и нанио повреде возачу другог 
аутомобила. У току је рад на документовању наведених кривичних дјела.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.К. починило кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 10.07.2018. 

године, у улици Светог Саве, град Зворник, затекли три лица из Либије, 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.   

 
ПУ Мркоњић Град  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 10.07.2018. 

године, око 15,05 часова,  зауставили су и контролисали теретно моторно 
возило „ТАМ 150“  којим је управљао возач З.Т. (1969) из Мркоњић Града. 
Приликом контроле возила утврђено је да се теретним возилом врши превоз 
око 9 m3 огревног дрвета без пратеће документације. Дрвни сортименти су 
изузети, а рад на утврђивању прекршајне или кривичне одговорности је у току. 

 
 
 
 
 
 

 
 


