
На подручју Републике Српске, 24.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 20 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 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): 3 

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 19 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 24.06.2018. године, пријављено је да је истог 

дана на подручју општине Теслић, из необезбијеђеног путничког возила марке 
„Opel“, које је било паркирано у дворишту породичне куће, отуђен новчаник са 
новцем и личним документима власништво лица В.Т.. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 24.06.2018. године, 

лишили су слободе Ј.С. (1983) са подручја општине Брод, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,38 g/kg. Лице Ј.С. је управљало 
теретним возилом марке „Mercedes“, а контролисано је на локалном путу у 
мјесту Збориште, подручје општине Брод. Исти дан, полицијски службеници 
Полицијске станице Дервента, лишили су слободе М.Е. (1991) са подручја 
општине Дервента, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму 
од 2,04 g/kg. Лице М.Е. је управљало путничким возилом марке „Mercedes“, а 
контролисано је у улици Стевана Немање у Дервенти. Након престанка разлога 
за задржавање наведена лице су пуштена на слободу и уручени су им 
прекршајни налози за почињене прекршаје из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Каракај, град 

Зворник, 24.06.2018. године око 15,15 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Д.Б. (1973) из Зворника, који је управљао аутобусом 
марке „Mercedes" и Ј.Ј. (1961) из Братунца, који је управљао аутобусом марке 
„Isuzu“. У овој саобраћајној незгоди, три лица су задобила тјелесне повреде и 
исти су се налазили у аутобусу марке „Mercedes“. Повријеђени су превезени у 
Општу болницу Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 



ПУ Градишка 
 
У Улици Николе Тесле, општина Градишка, 24.06.2018. године око 08,15 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Б.И. (1945) из 
Градишке са путничким возилом марке „Citroen“ и пјешак Р.Д. (1935) из 
Градишке. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобио је пјешак. 
Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су  полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу Заблеће-Срнетица, у мјесту Заблеће, општина Рибник,  

24.06.2018. године, око 14,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у у којој 
је возач  М.К.(1956) из Рибника, управљајући путничким моторним возилом 
„Golf“, изгубио контролу над возилом, те слетио са коловоза. У возилу су се као 
сапутници налазили М.К.(1953) из Рибника, С.С.(1990) и три малољетна лица из 
Лакташа. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили сапутници 
С.С. и осмогодишњакиња које су превезене у Дом здравља Рибник гдје им је 
указана медицинска помоћ, након чега су упућен на даље лијечење у 
Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Рибник. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 


