
На подручју Републике Српске, 18.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

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

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 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): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 5, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, предузимају мјере 
и радње на утврђивању чињеничног стања запримљене пријаве од 18.06.2018. 
године гдје се наводи да је шездесетдеветогодишњак из Кнежева дошао у 
двориште породичне куће оштећеног и узнемиравао и вријеђао њега и чланове 
његове породице, као и да је због жаљења на болове у предјелу тијела 
превезен у Дом здравља Кнежево. О почетним сазнањима упознат је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 18.06.2018. 
године, поступили су по запримљеној пријави нарушавања јавног реда и мира, 
те издали прекршајни налог Ј.Ч.(1986) из Бање Луке због почињених прекршаја  
из члана 8. и 24. Закона о јавном реду и миру (Свађа, вика, вриска и 
вепристојно понашање и Ометање државних органа, привредних друштава и 
других правних лица у вршењу јавних функција) јер је вријеђао путнике и возача 
у аутобусу, а по изласку из аутобуса вријеђао и ометао полицијске службенике 
у вршењу службене дужности. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 18.06.2018. године, пријављено је да је у 

претходних 15 дана из приватне шуме на подручју општине Модрича посјечена 
и отуђена већа количина огревног дрвета. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 18.06.2018. године, пријављено је да је 

17/18.06.2018. године, извршена провала у угоститељски објекат у Дервенти, 
одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 18.06.2018. године, пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у подрумску просторију стамбене зграде 
у Теслићу, одакле је отуђен електрични алат и други предмети, власништво 
лица Р.К. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 



  
Полицијска станица Теслић,  18.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Р.Р.  (1969) са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 18.06.2018. године, 

идентификовали су лице Н.Г. (1950) са подручја општине Модрича, за које 
постоји основ сумње да је истог дана са лагера власништво Шумске управе 
Модрича, отуђило дванаест стабала букве и храста, укупне дрвне масе од 5,57 
м3. Против лица Н.Г. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
извјештај за извршено кривично дјело „Крађа“. 

  
На регионалном путу Добој – Модрича, у мјесту Костајница, подручје 

града Добоја, 18.06.2018. године,  око 19,50 часова, догодила се собраћајна 
незгода у којој је учествовао Д.Т. (1997), са подручја града Добоја, који је 
управљао мотоциклом марке „Kawasaki“. У овој саобраћајној незгоди 
мотоциклиста је задобио  тешке тјелесне повреде (прелом ноге) и истом је 
указана љекарска помоћ у добојској болници. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијским службеницима Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 

18.06.2018. године око 17,05 пријављено је да је непознати извршилац из 
продавнице у улици 4 август, општина Источна Илиџа, отуђио новац у износу од 
око 400,00 КМ, након чега се удаљио у непознатом правцу.  

 
О свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 

Источно Сарајево, извршен увиђај лица мјеста, и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Источно Сарајево, Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву, 
поднијели су извјештај против С.Б. због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Посебни случајеви фалсификовања исправе“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Р.В. починио кривично дјело „Прогањање“.  
 

ПУ Зворник 
 
У улици Гаврила Принципа, општина Братунац, 18.06.2018. године око 

12,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовала Р.Л. (1978) 
из Братунца, која је управљала путничким аутомобилом марке „Golf“ и 
осамдесетчетверогодишњи пјешак који је у овој незгоди задобио тјелесне 
повреде. Повријеђени је превезен у Општу болницу Зворник гдје му је указана 
љекарска помоћ. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Братунац. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 



 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су радећи на 

расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“, идентификовали 
лице С.С. (1988) из Братунца, за које постоји основ сумње да је током мјесеца 
маја 2018. године, из једног објекта у Братунцу, отуђило већу количину 
предмета од жељеза, који су власништво приватног предузећа, чиме је према 
изјави оштећеног, причињена материјална штета у износу од око 4.000,00 КМ. 
Оперативним радом, полицијски службеници су идентификовали осумњичено 
лице, против кога су 18.06.2018. године, надлежном тужилаштву поднијели 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Тешка крађа“.  

 
ПУ Градишка 
  
У Улици Козарских бригада, општина Градишка, 18.06.2018. године око 

15,35 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали пјешак 
Е.И. (1943) из Градишке и Б.С. (1981) из Градишке са путничким возилом марке 
,,Golf“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобио је пјешак. Увиђај 
на мјесту саобраћајне незгоде извршили су  полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Брестовчина, 

општина Градишка, 18.06.2018. године око 19,15 часова, догодила се 
саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке 
,,Peugeot“ којим је управљао З.М. (1952) из Градишке, који је у овој саобраћајној 
незгоди задобио тјелесне поверде. Увиђај на лицу мјеста извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
На подручју Полицијске управе Градишка, 18.06.2018. године, пронађена 

су три мигранта који су на територију Републике Српске ушла из сусједних 
земаља. Наиме, 18.06.2018. године, око 21,45 часова, полицијски службеници 
Полицијске станице Градишка, у Улици Првог крајишког корпуса у Градишци, 
примјетили су три непозната мушка лица, за која су утврдили да се ради о 
мигрантима, држављани Сирије и то О.А.Д, А.А.С и И.М. Пронађени мигранти 
предати су припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад 
и поступање са истима. 

 
 


