
На подручју Републике Српске, 26.06.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**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: 3 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 26.06.2018. године, пријављено је да је у 

претходном периоду у шуми којом газдује Шумско газдиство Добој извршена 
бесправна сјеча техничког дрвета, укупне дрвне масе од 144,9 м3. Извршен је 
увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијска станица Модрича,  26.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица С.Р. (1940) из Модриче,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“ и против лица Ј.Б. (1995) са подручја општине Вукосавље,  због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1,  26.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Г. (1988) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Станари,  26.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.К. (1958) са подручја општине Станари,  због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Дервента,  26.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.З. (1988) из Илијаша, ФБиХ,  због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Крађа“. За пријављено лице С.З. постоји основ сумње да је 
крајем мјесеца марта 2018. године, из трговинског објекта у Дервенти, отуђило 
парфеме различитих брендова у вриједности од око 200, 00 КМ, након чега се 
удаљило у непознатом правцу. Дио отуђених парфема је пронађен и биће 
враћен оштећеном. 

 
Полицијска станица Петрово,  26.06.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Е.Х. (1990) са подручја општине Лукавац, ФБиХ,  због основа сумње да је 



извршило кривично дјело „Тешка крађа“. За пријављено лице Е.Х. постоји основ 
сумње да је 06/07.03.2018. године, извршило провалу у трговински објекат на 
подручју општине Петрово, одакле је отуђило прехрамбене производе, 
алкохолна пића, пословне књиге и друге предмете, чиме је власнику причинило 
материјалну штету у износу од око 3.835,00 КМ.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 26.06.2018. 

године, лишили су слободе Д.М. (1957) са подручја општине Дервента, возача 
који је одбио да се подвргне алкотестирању. Лице Д.М. је управљало путничким 
возилом марке „VW Golf“, а контролисано је у улици Дервентских 
ослободилаца. Након престанка разлога за задржавање лице Д.М. је пуштено 
на слободу и уручен му је прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2-СОП Осјечани, 

26.06.2018. године, поред локалног пута на подручју града Добоја, уочили су 
лагер огревног дрвета, укупне дрвне масе од око 30 м3, који на себи није имао 
шумски жиг. О наведеном је обавијештено Шумско газдинство Добој које је 
наставило даљи рад из своје надлежности.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је у ноћи 26/27. јун запримила пријаву да је 

у току пожар на једном путничком аутомобилу. У току је увиђај на лицу мјеста. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Осмаци, 26.06.2018. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, претходног дана, из породичне куће у 
мјесту Ракино Брдо, општина Осмаци, отуђио моторне тестере. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Осмаци. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Градишка 
 
На локалном путу у мјесту Ламинци, општина Градишка, 26.06.2018. 

године око 06,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали М.Ц. (1948) из Градишке са путничким возилом марке ,,Citroen“ и 
Д.Н. (1978) из Градишке са путничким возилом марке ,,Audi“, која је у овој 
саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне 
незгоде извршили су  полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Градишка. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу, у мјесту Крчевине, општина Шипово,  26.06.2018. 

године, око 14,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач 
С.Ћ.(1959) из Шипова, управљајући мопедом „Tomos“, изгубио контролу над 
истим, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је 
задобио возач С.Ћ. који је превезен у Дом здравља Шипово гдје му је указана 
медицинска помоћ, након чега је упућен на даље лијечење у Универзитетско 



клинички центар Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Шипово. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 
 
 
 
 


