
На подручју Републике Српске, 27.05.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 5 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 0 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, 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): 4 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају 

потребне мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела „Тјелесна повреда“ 
које се догодило 27.05.2018. године око 05,30 часова, испред угоститељског 
објекта у Јеврејској улици, град Бања Лука, гдје је повреде задобио 
шеснаестогодишњак. О почетним сазнањима обавјештен дежурни окружни 
јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука 

 
 ПУ Добој 
 

На магистралном путу Добој – Дервента, у мјесту Костур, подручје 
општине Дервента, 27.05.2018. године, око 08,30 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовала Н.Т. (1987) из Дервенте, која је 
управљала путничким возилом марке „Citroen“ и Е.П. (1961) из Бијељине, који је 
управљао путничким возилом марке „Daimler Chrysler“. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде задобили су возач и два путника из возила марке 
„Citroen“ и сувозач из путниичког возила марке „Daimler Chrysler“. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента.   
 
 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Пале, 27.05.2018. године, у 
мјесту Кадино Село, општина Пале, зауставили су и контролисали  теретно 
моторно возило марке „Volvo“, којим је управљало лице А.К.  из Пала, у чијем 
товарном простору се налазило 26 трупаца јеле и смрче. Трупци нису били 
обиљежени шумарским жигом, нити је лице посједовало пратећу документацију 
којом доказује поријекло дрвних сортимената. Након извршеног увиђаја, по 
овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, наведени 
трупци су привремено одузети и у току је рад на документовању кривичног 
дјела „Крађа“. 
 
 
 
 



 ПУ Зворник 
 

На магистралном путу Зворник-Тузла, у мјесту Цапарде, општина 
Осмаци, 27.05.2018. године око 13,20 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Škoda“, којим је 
управљао Б.П. (1985) из Зворника. У возилу су се налазила лица Д.Е. (1991) и 
К.Х. (1990), која су том приликом задобила тјелесне повреде. Повријеђени су 
превезени у Општу болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 

 


