
На подручју Републике Српске, 06.08.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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) : 1 

 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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Приједор 2, Добој 2, Бијељина 9, И.Сарајево 5, Требиње 
2, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 41 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 13) 

 са материјалном штетом: 32 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 06.08.2018. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу власништво Ј.К. из Модриче, 
одакле након извршене преметачине ништа није отуђено. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

  
Полицијска станица Добој 1, 31.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: 
- против лица Г.Ј. (1992) из Добоја, због основа сумње да је извршило 

кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и кривично 
дјело „Омогућавање уживања опојних дрога“ и 

- против лица Д.Т. (1985) са подручја града Добоја, због основа сумње да 
је извршило кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
На магистралном путу Дервента - Добој, у мјесту Живинице, подручје 

општине Дервента, 06.08.2018. године, око 12,20 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило марке „Passat“, 
којим је управљало лице Ж.П. (1968) из Дервенте и путничко возило марке 
„Audi“, којим је управљало лице Љ.Ш. (1951) из Кисељака, ФБиХ. У овој 
саобраћајној незгоди возач Ж.П. је задобио тешке тјелесне повреде, од којих је 
подлегао у Универзитетско клиничком центру Републике Српске у Бањој Луци. 
Тјелесне повреде задобио је и возач путничког возила марке „Audi“, лице Љ.Ш. 
као и сувозач, лице А.К. из Кисељака. Сва наведена лица су возилом Службе 
хитне помоћи Дома здравља Дервента превезена у добојску болницу, гдје им је 
указана љекарска помоћ. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Дервента. 

 
ПУ Бијељина 
 
На подручју Полицијске управе Бијељина  пронађено је у двије групе 

укупно петнаест   илегалних мигрантa, који су на територију Републике Српске 
илегално ушли из сусједних земаља. 

 



Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина у мјесту Доњи 
Драгаљевац град Бијељина, контролисали  су 11 лица, за која је провјерама 
утврђено да се ради о илегалним мигрантима из Пакистана  без 
идентификационих докумената, а четири мигранта су пронађена у граду 
Бијељина. Лица су предата службеницима Граничне полиције БиХ на даље 
поступање. 

 
ПУ Источно Сарајево  
 
Полицијској станици Рогатица, 06.08.2018. године, око 12,45 часова лице 

Р.С. је добровољно предало двије новчанице у апоенима од 100 еура, које су 
највјероватније фалсификоване, а којима је непознати извршилац или више 
њих, за вријеме прославе вјерског празника „Илиндана“, у мјесту Борике, 
општина Рогатица, платило конзумирано пиће.  

О наведеном догађају обавјештен тужилац Тужилаштва Босне и 
Херцеговине, која је овластила полицијске службенике да предузму све мјере и 
радње на проналаску извршилаца кривичног дјела „Кривотворење новца“. 

 
ПУ Требиње 
 
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 Ф.В. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

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

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница, 06.08.2018. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у Власеници, лице иницијала М.М. (1988) из Власенице, 
оштетило апарат за игре на срећу. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Власеница. О догађају је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању 
почињеног кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
 


