
Нa подручју Републике Српске, 13.07.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 1 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 1 

 чл. 232. (тешка крађа): 3 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 20 



ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 27 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука  
  

Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 13.07.2017. године 
око 17,30 часова, извршили су увиђај саобраћајне незгоде које се догодила на 
локалном путу Маглајани-Мрчевци у мјесту Маглајани, општина Лакташи, а у 
којој су учествовали Д.М. (1995) из Лакташа са теретним возилом марке „Kedi“ и 
дванаестогодишњи бициклиста који је због задобијених повреда 
хоспитализован у Универзитетско клинички центару Републике Српске. 
Обавијештен је и дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука који је наложио да се предузму све потребне мјере и радње са 
циљем утврђивања узрока саобраћајне незгоде. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 13.07.2017. године, 

током контроле саобраћаја на регионалном путу у мјесту Подновље, подручје 
града Добоја, утврдили су да  возач Б.Ф. са подручја општине Модрича , у 
теретном возилу марке „Mercedes“ врши превоз 10,30 м3 огревног дрвета, без 
пратеће документације. На истој локацији контролисано је и друго теретно 
возило марке „Mercedes“, приликом чега је утврђено да возач З.П. са подручја 
општине Модрича, без пратеће документациј врши превоз 8,28 м3 огревног 
дрвета. Изузети дрвни сортименти предати су у надлежност Шумског 
газдинства Добој. 

 
 Полицијска станица Добој 2, 13.07.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Н.К. из Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 
 
 Полицијска станице Теслић, 13.07.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Љ.К. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Тешка тјелесна повреда“. 
 
 Полицијска станице Модрича, 13.07.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Ш.Ш. из Брчко Дистрикта, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 
 



ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 1, приликом 

обављања својих редовних послова и задатака, контролисали су лице Д.А. 
Приликом контроле код истог је пронађена  и привремено одузета прашкаста 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу хероин укупне тежине 
0,2 грама. У току је рад на документовању кривичног дјела „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“. 

 
На локалном путу у мјесту Љељенча град Бијељина, 13.07.2017. године 

око 20,30 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У 
саобраћајној незгоди учествовала су три возила и то „Golf 2“ управљао Ј.И., 
„Аudi“ управљао С.Ј.  који је задобио лакше тјелесне повреде и  „Opel korsa“ 
управљао М.М. који је задобио тешке тјелесне повреде и исти је задржан у 
Медицинском центру на лијечењу. Од стране полицијских службеника извршен 
је увиђај лица мјеста. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала В.А. починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“.  

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Рудо,12.06.2017.године, пријављено је да је дана 

06.06.2017.године НН лице  од Ш.Ј. отуђило новац у износу од 500,00 КМ који је 
она покушала да подигне са банкомата банке у Рудом, док је она разговарала 
са службеником банке у вези проблема који се појавио приликом трансакције 
новца на банкомату. О овом догађају обавјештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево који се усмено сагласио да полицијски 
службеници предузму све мјере и радње на утврђивању чињеница и 
прикупљању доказа  на расветљавању кривичног дјела Крађе. 

 
Полицијској станици Вишеград,12.06.2017.године, пријављено је да је НН 

лице прије мјесец дана продало цептер посуђе лицу З.Г. из Вишеграда за износ 
од 400,00 КМ и двије златне плоче од зубарског злата од 22 карата,  при том 
тврдећи да се ради о оригиналном посуђу,  чија је вриједност 1800,00 КМ. 
Оштећена З.Г. је накнадно утврдила да се ради о посуђу „Силвер ројал“ чија 
тржишна вриједност износи 200,00 КМ. О овом догађају је обавјештен дежурни 
јавни тужилац. Након  што полицијски службеници предузму  мјере и радње из 
своје надлежности, Окружном  тужилаштву  Источно Сарајево биће поднесен 
одговарајући извјештај. 

 
 

 


