
На подручју Републике Српске, 06.02.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 18 

**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: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

 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): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 



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

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 26 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, Сектора 
криминалистичке полиције, 06.02.2018. године, у Бања Луци су лишили слободе 
Д.Р. (1977) из Бања Луке на основу расписане централне потјернице Основног 
суда Бања Лука. Након криминалстичке обраде лице је предано у надлежност 
полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције Бања Лука ради 
спровођења у КПЗ Бања Лука.  
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 06.02.2018. године, пријављено је да је у 

току ноћи 05/06.02.2018. године, на подручју града Добоја извршена провала у 
просторије основне школе, одакле је након извршене преметачине отуђен један 
телевизор. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича 06.02.2018. године, из Зависног предузећа 

„Електро Добој“ -Радна јединица Модрича, пријављено је да је на кући 
власништво В.Ј. утврђена неовлаштена  потрошња електричне енергије. 
Увиђајем је утврђено да је лице В.Ј.  на помоћнoм објекту користило електричну 
енергију мимо мјерног уређаја. Против лица В.Ј. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично дјело 
„Крађа електричне енергије или природног гаса“.   

 
Полицијској станици Теслић, 21.01.2018. године, пријављено је да је 

испред пекотеке у Теслићу дошло до туче у којој је учествовало више лица. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 
приликом чега су утврдили да је у тучи учествовало лице М.К. са подручја 
општине Теслић, које је након указане љекарске помоћи у Дому здравља 
Теслић превезено у добојску болницу гдје су му констатоване тешке тјелесне 
повреде, док су се остала лица удаљила са лица мјеста. Полицијски 
службеници Полицјске станице Теслић након предузетих потребних мјера и 
радњи утврдили су да је у тучи учествовало лице Н.Ц. из Теслића, лица З.Ц. и 



П.П., са подручја општине Теслић и још два непозната лица. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Учествовање у тучи“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 06.02.2018. године, 

приликом редовне котроле саобраћаја на локалном путу у мјесту Милошевац, 
подручје општине Модрича, утврдили су да лице С.М. са подручја општине 
Градачац, ФБиХ, у теретном возилу марке „Mercedes“ превози 4,83 м3 огревног 
дрвета, без потребне документације. О наведеном је обавијештена Шумска 
управа Модрича која ће наставити даљи рад из своје надлежности.  
 

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су радећи на 

расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Крађа“, идентификовали и лишили 
слободе лице Е.З. (1989) из Зворника, за којег постоје основи сумње да је 
05.02.2018. године, у улици Карађорђева, град Зворник, отуђио бицикл, чиме је 
оштећеном причинио материјалну штету од око 350,00 КМ. Оперативним радом, 
полицијски службеници су пронашли осумњиченог Е.З. који је том приликом 
добровољно предао отуђени бицикл. Након комплетирања предмета, слиједи 
подношење извјештаја надлежном тужилаштву за почињено кривично дјело 
„Крађа“. 

 
 
ПУ Фоча 

 
 


