
На подручју Републике Српске, 16.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 20 

**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) : 1 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 ПУ Бања Лука  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 16.04.2018. 
године су у улици Владислава Скарића, град Бања Лука, затекли Т.В. (1998), 
А.К. (1997) и Н.М. (1986) сви из Бања Луке, како врше паљење електро каблова 
у којима се налази бакар. Оперативним радом полицијских службеника 
утврђено је да наведени каблови потичу из кривичног дјела „Крађа“ почињеног 
на штету пословног субјекта.  Обавијештен дежурни Окружни јавни тужилац који 
је наложио да се након комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву 
Бања Лука достави извјештај у редовној процедури.  
 

ПУ Добој 
 
Полицијска станица Добој 1,  16.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
М.Х. (1988) са подручја општине Добој Југ, ФБиХ,  због основа сумње да је 
извршио кривично дјело „Крађа“ и кривично дјело „Тешка крађа“, против М.Х. 
(1988) са подручја општине Добој Југ, ФБиХ,  због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Тешка крађа“ и против Е.А.-С. (1995) са подручја општине 
Теслић, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Тешка крађа“ у 
покушају. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 16.04.2018. године, 

идентификовали су лица која су се оглушилa о наредбу полиције да зауставе 
путничко возило марке „Opel“, након чега су сустигнути на подручју Маглаја, 
ФБиХ, гдје је лице Ж.Л. (1997) из Модриче лишено слободе, док се лице Д.П. 
(1990) из Модриче, удаљило из возила у непознатом правцу. Код лица Ж.Л. je 
пронађенa једна пластична врећица у једној се налази зелена биљна материја 
која асоцира на опојну дрогу „марихуана“ и једна  врећица у којој се налази 
бијела прашкаста материја која асоцира на опојну дрогу „амфетамин-спид“. На 
основу наредбе Основног суда Модрича, извршен је претрес породичних кућа и 
помоћних објеката које користе Ж.Л. и Д.П., гдје је у кући власништво Д.П. 
пронађено више пакетића различите садржине, 38 сјеменки биљке „канабис 
сатива“, 29 таблета које асоцирају на синтетичку дрогу „екстази“, једна 
дигитална вага и други предмети. Против лица Ж.Л. и Д.П. ће Окружном јавном 



тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.   

  
Полицијској станици Теслић, 16.04.2018. године, пријављено је да је 

15/16.04.2018. године, избио пожар на помоћном објекту власништво Ш.Д., са 
подручја општине Теслић, приликом чега је исти у потпуности изгорио. У 
наведеном пожару повријеђених лица није било, а према изјави власника 
причињена му је материјална штета у износу од око 700,00 КМ. Извршен је 
увиђај.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављена је крађа одређене количине 

новца из једног правног лица. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Тешка 
крађа“.  

 
Полицијска станица Гацко је расвјетлила кривично дјело „Крађа“ које је 

пријављено 11.04.2018. године. Наиме, полицијски службеници су утврдили да 
је осумњичено лице иницијала С.Ч. користило одсуство оштећеног, на начин да 
је узело кључеве од путничког аутомобила, отуђило новац и вратило кључеве 
на првобитно мјесто.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Р.П. починило кривично дјело „Прогањање“.  
 

ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Шековићи-Тишча, у мјесту Јаковице, општина 

Шековићи, у току ноћи 15/16.04.2018. године, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Renault“, којим је 
управљао С.Г. (1969) из Власенице, који је том приликом задобио тјелесне 
повреде. Повријеђени је превезен у Општу болницу Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Шековићи. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани 
посједује 1,29 g/kg алкохола у организму. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 16.04.2018. 

године, у мјесту Роћевић, град Зворник, затекли два лица из Ирана, за која 
постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца границе сусједне 
земље. Исти дан, на подручју града Зворника, полицијски службеници су 
затекли три лица из Пакистана, за која постоји основ сумње да су на ово 
подручје дошла из правца границе сусједне земље. Сва наведена лица су 
предата на даље поступање Граничној полицији БиХ.  

 


