
На подручју Републике Српске, 24.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 6 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Приједор 0, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



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

 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијска станица Добој 1, 24.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.С. (1958) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Брод, 24.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.Љ. (1996) са подручја општине Брод, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Петрово, 24.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Љ.М. (1984) са подручја општине Петрово, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  
Полицијска станица Станари, 24.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Р.И. (1993) са подручја општине Станари, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Ђ.Р. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила два извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“. Један извјештај је против лица иницијала 
М.Ј. због посједовања опојне дроге марихуане, док је други извјештај против 
лица иницијала С.М. због посједовања опојне дроге хашиш у количини од 37,33 
g.  



Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.З. починило кривично дјело „Напад на службено 
лице у вршењу службене радње“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су радећи на 

расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Крађа“, идентификовали и лишили 
слободе лица М.Б. (1992) и А.С. (1993), за која постоје основи сумње да су 
18/19.04.2018. године, из теретног возила које је власништво приватног 
предузећа из Козлука, отуђили акумулаторе, чиме су према изјави оштећеног, 
причинили материјалну штету у износу од око 800,00 КМ. Након комплетирања 
предмета, слиједи подношење извјештаја надлежном тужилаштву за почињено 
кривично дјело „Крађа“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 24.04.2018. 
године, у мјесту Тршић, град Зворник, затекли једно лице из Либије, за које 
постоји основ сумње да је на ово подручје дошло из правца границе сусједне 
земље. Исти дан, на подручју општине Братунац, полицијски службеници су 
затекли четири лица из Авганистана, 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.  

 
ПУ Градишка  
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Дубраве, општина 

Градишка, 24.04.2018. године око 07,30 часова догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали С.К. (1983) из Српца, са путничким возилом 
марке „VW Golf IV“ и С.Г. (1946) из Градишке, са мопедом марке „Bаоtian“, који 
је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Увиђај на мјесту 
саобраћајне незгоде извршили су  полицијски службеници Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја Градишка. 

 


