
На подручју Републике Српске, 08.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 11 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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): 0 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 6, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 27 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 08.08.2018. године, 

лишили су слободе З.С.(1988) због сумње да је извршио кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, јер су истог дана у мјесту 
Јакуповци, општина Лакташи, пронашли и одузели кантице са засадом биљне 
материје која својим изгледом асоцира на индијску конопљу. 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 
 
Полицијској станици Теслић, 08.08.2018. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана из необезбијеђене подрумске просторије отуђена моторна 
пила власништво лица Б.К., са подручја општине Теслић. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Петрово, 08.08.2018. године, пријављено је да је на 

подручју општине Петрово извршена провала у викендицу власништво лица 
Д.Д. из Добоја, одакле су отуђени предмети за кућну употребу. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијска станица Дервента, 08.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.П. (1988) из Дервенте, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијска станица Добој 2, 08.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу  против 
лица А.Б. (1983) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и  против лица Ј.Т. (1978) из 
Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“. 



Полицијска станица Добој 1, 08.07.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Д.Б. (1987) из Добоја, А.Б.(1992) из Станара и против лица Д.М. (1993) из 
Грачанице ФБиХ, због основа сумње да су извршили кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“ и против лица З.Ђ. (1979) са подручја 
града Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 08.08.2018. године, 

лишили су слободе лице М.С. (1960) из Петрова, возача бицикла који је одбио 
да се подвргне алкотестирању. Наведено лице је контролисано у улици 
Озренских одреда у Петрову. Након престанка разлога за задржавање исти је 
пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за почињени прекршај из 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

  
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило да га је физички 

напало друго лице. У току је документовање кривичног дјела „Тешка тјелесна 
повреда“.  

 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Љ.Г. починило кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Д.Ц. починило кривично дјело „Угрожавање јавног 
саобраћаја“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су два малољетна лица починила кривично дјело „Тјелесна повреда“.  

 
ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Милићи, 08.08.2018. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у Милићима, лице Б.Ж. (1982) физички напало 
оштећену. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи, који су 
лице Б.Ж. лишили слободе. У току је рад на документовању наведеног догађаја. 
 

На регионалном путу Братунац-Скелани, у мјесту Залужје, општина 
Братунац, 08.08.2018. године око 17,10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали И.Г. (1975) који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Škoda“ и М.Д. (1960) који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Ford“, приликом чега је тјелесне повреде задобило 
једанаестогодишње дијете које је било у својству пјешака. Повријеђено лице је 
превезено у Дом здравља Братунац ради указивања љекарске помоћи. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице Братунац. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 



ПУ Фоча  
 
Полицијски службеници  ПС Ново Горажде су 08.08.2018. године у 16,20 

часова у ул. Божидара Горажданина у Новом Горажду, пронашли четири 
илегална мигранта за које су утврдили да се ради о држављанима Марока. Исти 
су предати на даљи рад и  поступање припадницима државне граничне службе, 
ЈГП Хум. 

 
 


