
На подручју Републике Српске, 14.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 15 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 7, Бијељина 5, И.Сарајево 7, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 35 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 15 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 14.06.2018. године, пријављено је да је у 

претходна два дана на подручју општине Теслић, извршена провала у 
викендицу  власништво В.Т., те да је  у унутрашњости исте извршена 
преметачина. О евентуално отуђеним стварима пријавитељ се још није 
изјаснио. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у 
покушају.   

 
Полицијска станица Добој 1,  14.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Т.Р. (1982) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршила 
кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“. За пријављену Т.Р. постоји 
основ сумње да је у периоду од марта 2003. године па до данас, избјегла 
давати издржавање својој малољетној дјеци a што је била обавезна 
правоснажном и извршном пресудом Основног суда Добој.  

 
Такође, исти дан Полицијска станица Добој 1,  Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Е.С. (1981) и једног малољетног лица, оба са подручја општине Тешањ, 
ФБиХ, због основа сумње да су извршила кривично дјело „Крађа“. За 
пријављена лица постоји основ сумње да су 24.03.2018. године, из парфимерије 
која се налази у склопу тржног центра у Добоју,  отуђилa парфеме различитих 
брендова у вриједности од око 870,00 КМ, након чега су се удаљилa у 
непознатом правцу. Већи дио отуђених парфема је пронађен и враћен 
оштећеном.  

  
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу, 

поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања сумње да је 
лице иницијала С.В. починило кривично дјело „Крађа“ из члана 224. став 1. КЗ 
РС. 

 



 Полицијски службеници Одјељења за привредни криминалитет, СКП ПУ 
Требиње су  Окружном јавном тужилаштву у Требињу, поднијели Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу против првоосумњиченог лица  иницијала П.Т. због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Злоупотреба службеног 
положаја или овлашћења“ из члана 347. став 3. у вези са ставом 4. и кривично 
дјело „Фалсификовање или уништавање пословних или трговачких књига и 
исправа“ из члана 274. став 2 КЗ РС и против другоосумњиченог лица 
иницијала В.Б. због постојања основа сумње  да је починио кривично  дјело 
„Превара“ из члана 230. став 3 КЗ РС. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 14.06.2018. године, пријављено је да лице 

З.К. упућује пријетње пријавитељу. О наведеном догађају обавијештен је 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 14.06.2018. 

године, на подручју Козлука, затекли једно лице из Пакистана, 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.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 14.06.2018. године 

око 03,00 часа, лишили су слободе С.Ђ. (1992) из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,96 g/kg алкохола у организму. 

 


