
На подручју Републике Српске, 27.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 КД) 

УКУПНО КД: 32 

**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): 0 

 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): 11 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 8, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 27.08.2018. 
године запримили су пријави и предузимају потребне мјере и радње на 
расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“ које се догодило исте ноћи око 
21,15 часова од стране два непозната маскирана лица у спортској кладионици у 
Книнској улици, Бања Лука,  одакле су отуђили за сада неутврђену количину 
новца. Извршен је увиђај, обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука, а материјална штета биће накнадно утврђена. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Петрово, 27.08.2018. године, пријављено је да је 

26/27.08.2018. године, из угоститељског објекта на подручју општине Петрово 
отуђен мобилни телефон власништво малољетног лица из Добоја. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијска станица Добој 1, 27.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ф.У. (1976) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тешка крађа“.  

 
Полицијска станица Модрича, 27.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Е.М. (1968) из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тјелесна повреда“.  

 
Полицијска станица  Станари, 27.08.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Б.Т. (1947) са подручја општине Станари, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Изазивање опште опасности“ и против лица Р.И. 
(1962) са подручја општине Станари, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 27.08.2018. године, 
на основу наредбе Основног суда Добој, извршили су претрес куће и помоћних 
објеката које за становање користи лице З.С. (1986) са подручја града Добоја, 
приликом чега је пронађена и одузета војна пушка, већа количина метака 
различитног калибра, оквири за аутоматску пушку и различита минско-
експлозивна средства. Против лица З.С. ће Окружном јавном тужилаштву Добој 
бити достављен извјештај за извршено кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 27.08.2018. године, је пријављено да је 

непознати извршилац или више њих отуђио из трговинске радње у улици Миће 
Цуревић, општина Соколац одређен износ новца.  Полицијски службеници 
извршили су увиђај на лицу мјеста, по овлаштењу тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

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

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, 27.08.2018. 

године, у улици Светог Саве, општина Братунац, затекли једно лице из Ирана, 
за које постоји основ сумње да је на ово подручје дошло из правца границе 
сусједне земље. Наведено лице је предато на даље поступање Граничној 
полицији БиХ.  
 

ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу М-16 Јајце-Бањалука, у мјесту Сурјан, општина 

Мркоњић Град,  27.08.2018. године, око 12,05 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је возач  М.Б. (1960) из Бусоваче, управљајући теретним 
моторним возилом „Mercedes“, изгубио контролу над возилом, те слетио са 
коловоза. У саобраћајној незгоди није било повријеђених лица. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. Због наведене саобраћајне незгоде, у временском периоду од 12,05 до 
18,25 часова, дошло је до обуставе саобраћаја за теретна моторна возила на 
дионици пута Јајце-Бањалука, у мјесту Сурјан, општина Мркоњић Град. 

 
  
 
 


