
На подручју Републике Српске, 30.07.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Приједор 5, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 
2, Зворник 4, Градишка 2, Мркоњић Град 3 и Фоча 1) 

УКУПНО КД : 27 

**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) : 2 

 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: 2 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Приједор 2, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 27 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 6 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 12 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Приједор 5, Добој 7, Бијељина 7, И.Сарајево 4, Требиње 
0, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 39 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 31 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 

  
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 30.07.2018. 

године око 23,15 часова поступили су по пријави и лишили слободе Н.Б. (1983) 
из Бање Луке због сумње да је извршио кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“ у угоститељском објекту у улици Првог крајишког 
корпуса у Бањој Луци, гдје је полупао инвентар. O наведеним околностима 
обавијештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, који је наложио да се у редовној процедури против осумњиченог 
достави извјештај за поменуто кривично дјело. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијска станица Теслић, 30.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.П. (1973) из Бања Луке, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Утаја“. За пријављено лице В.П. постоји основ сумње да је почетком јула 
2018. године, на подручју општине Теслић, из резервоара радне машине која му 
је била повјерена у раду власништво привредног друштва из Бања Луке, 
противправно присвојило око 80 литара погонског горива, чиме је оштећеном 
лицу причинило материјалну штету у износу од око 170,00 КМ.  

  
Полицијска станица Модрича, 30.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.А. (1973) са подручја општине Модрича, због основа сумње да је 
извршило два кривична дјела „Крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
На локалном путу у мјесту Велино село, Град Бијељина, догодила се 

саобраћајна незгода у којој је учествовало ПМВ марке „Passat“ којим је 
управљало лице Д.Ж. из Бијељине. Наведени је возилом ударио у бетонски 
стуб за пренос електричне енергије, а алкотестирањем утврђено је да исти има 
2,53 g/kg алкохола у организму и исти је лишен слободе. 

 



ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Рогатица, 30.07.2018. године пријављено је да је 
лице М.Н. извршило бесправну сјечу педесет стабла храста-китњака укупне 
масе око 33,33 м3 у шуми власништво лица М.Г. из Рогатице. 

 
О наведеном догађају обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 

тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија Вишеград и у току је рад 
на расвјетљавању и документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да су на једном привредном 

објекту уочене рупе на стаклима, за које је увиђајем утврђено да потичу од 
метака из ватреног оружја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја 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 „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Б.М. починило кривично дјело „Угрожавање 
јавног саобраћаја“.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу М-19 (Зворник - Власеница), у мјесту Камени Мост, 

град Зворник, 30.07.2018. године око 11,38 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Џ.О. (1977) који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Audi“ и И.И. (1970) који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Ford“. У овој саобраћајној незгоди, једно малољетно лице 
које се налазило на мјесту сувозача у путничком аутомобилу марке „Audi“ 
задобило је лаке тјелесне повреде које су констатоване у Општој болници 
Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је 
у току. 

 
ПУ Градишка  
 
На подручју Полицијске управе Градишка, 30.07.2018. године, пронађено 

је 13 миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Највећи број миграната је из Либије (6), затим два из Сирије, два из 
Ирака и по један мигрант из Алжира, Марока и Авганистана. Пронађени 
мигранти предати су припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на 
даљи рад и поступање са истима. 

 
 


