
На подручју Републике Српске, 31.05.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 31.05.2018. 

године, поступањем по запримљеној пријави да је извршено кривично дјело 
„Тешка крађа“ у угоститељски објекта у улици Веселина Маслеше, град Бања 
Лука, недуго затим идентификовали су и лишили слободе З.С.(1988) из Бање 
Луке.  Код осумњиченог су пронађени отуђени предмети и дио новца. О свему је 
обавијештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука, који је наложио да се након испитивања лице отпусти на слободу и да се у 
редовној процедури, против њега, достави извјештај за кривично дјело „Тешка 
крађа“.   

 
 ПУ Добој 
 
 Полицијској станици Петрово, 31.05.2018. године, пријављено је да је 
30/31.05.2018. године, отуђено необезбијеђено путничко возило марке „Opel“, 
власништво Б.Л., а које се налазило паркирано у дворишту породичне куће 
оштећеног.  Према изјави власника причињена материјална штета износи од 
око 1.000,00 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 
 Полицијској станици Добој 1, 31.05.2018. године, пријављено је да је 
оштећеном лицу у Добоју, из канцеларије отуђен новчаник са новцем, личним 
документима, банкарске  картице и мобилни телефон, те да је истом са 
банкарских рачуна подигнут одређени износ новца. Према изјави оштећеног 
лица причињена материјална штета износи од око 1.800,00 КМ. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
   
 Полицијска станица Теслић,  31.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.К. (1996) са подручја општине Теслић,  због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 
   

Полицијска станица Брод,  31.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



З.К. (1944) са подручја општине Брод,  због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Крађа“. 
  

Полицијска станица Петрово,  31.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
Н.Н. (1995) и Г.П. (1999), обојица са подручја општине Лукавац, ФБиХ,  због 
основа сумње да су извршили кривично дјело „Насилничко понашање“ и против 
Н.Ц. (1974) и С.Б. (1982), обојица са подручја општине Петрово,  због основа 
сумње да су извршили кривично дјело „Тешка крађа“. 
  

Полицијска станица Модрича,  31.05.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
П.П. (1951), Ј.М. (1962) и Ђ.М. (1935), сви са подручја општине Модрича,  због 
основа сумње да су извршили кривично дјело „Тјелесна повреда“ и против Д.Н.  
(1972) из Шамца,  због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“. 
   
 Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Добој, 31.05.2018. године, лишили су слободе М.Ш. (1985) са подручја општине 
Станари, код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,23 g/kg. 
Лице М.Ш. је управљало теретним возилом марке „VW“ (кеди), а контролисано 
је на магистралном путу М-17 у Добоју. Након престанка разлога за задржавање 
лице М.Ш. је пуштено на слободу и уручен му је  прекршајни налог за почињени 
прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
 
 Полицијској станици Дервента, 31.05.2018. године, пријављено је да је 
исти дан на паркинг простору привредног друштва у Дервенти дошло до 
самозапаљења унутрашњег дијела кабине теретног возила марке „Volvo“. 
Извршен је увиђај. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој.  
  

Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 31.05.2018. године, у 
мјесту Горња Барица, подручје општине Брод,  пронашли су беживотно тијело 
лица Н.М. (1965), чији је нестанак пријављен истог дана. Извршен је увиђај. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 
 ПУ Требиње 
 

Полицијски службеници СКП ПУ Требиње су Окружном јавном 
тужилаштву у Требињу, поднијели извјештај о почињеном кривичном дјелу због 
постојања основа сумње да је лице иницијала Б.М. починило кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“ из члана 150. Кривичног закона Републике Српске. 

 
Полицијски службеници СКП ПУ Требиње су Окружном јавном 

тужилаштву у Требињу, поднијели извјештај о почињеном кривичном дјелу због 
постојања основа сумње да је лице иницијала Г.А. починило кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“ из члана 150. Кривичног закона Републике Српске. 
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Милићи, 31.05.2018. године, пријављено је да је на 

кући приватног власништва у мјесту Вукшић Поље, општина Милићи, избио 



пожар. На лице мјеста су изашли полицијски службеници ПС Милићи заједно са 
припадницима Територијалне ватрогасне јединице Милићи који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. На лицу 
мјеста биће извршен увиђај а висина материјалне штете биће накнадно 
утврђена. 
 

Полицијској станици Зворник, 31.05.2018. године, пријављено је да је 
непознато лице, у улици Болничка, град Зворник, вријеђа пријавитељку. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су оперативним 
радом утврдили да се ради о лицу Б.Ч. из Зворника. Полицијски службеници 
настављају даљи рад у циљу утврђивања свих чињеница и околности 
наведеног догађаја. 
         
 

 


