
На подручју Републике Српске, 28.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 9 

**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: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 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): 3 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 6, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 36 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 30 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 15 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 28.11.2017. 
године око 21,50 часова, извршили су увиђај у спортској кладионици у Улици 
Цара Лазара, град Бања Лука, гдје је маскирани мушкарац, уз пријетњу 
употребе ватреног оружја, пиштоља, према радници, отуђио новац у износу од 
око 1.500,00 КМ, а затим се удаљио у непознатом правцу. Полицијски 
службеници су о наведеном обавијестили дежурног окружног јавног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се предузму све 
потребне мјере и радње у циљу проналажења извршиоца и расвјетљавања 
кривичног дјела „Разбојништво“. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 28.11.2017. године, 

лишили су слободе Ј.С. из Добојa, након што је оглушио о наредбу полицијских 
службеника да престане са нарушавањем јавног реда и мира виком и галамом. 
Лице Ј.С. је управљало теретним возилом марке „Renault“ а заустављено је 
приликом редовне контроле саобраћаја у улици Николе Пашића у Добоју.  
Након престанка разлога за задржавање Ј.С. је пуштен на слободу и поднесен 
је прекршајни налог за почињени прекршај из члана 24. Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске (Ометање државних органа у вршењу јавних функција) 
и из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.  

 
Полицијска станица Добој 2, 28.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
В.Ђ. са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 28.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.Ђ. из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Насиље у 
породици или породичној заједници“. 

 



На паркингу Зелене пијаце у Добоју, 28.11.2017. године, око 11,00 часова, 
дошло је до пожара на путничком возилу марке „VW Golf“ власништво А.Ј. са 
подручја општине Добој Исток, ФБиХ. У пожару којег су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није 
било, док је возило у потпуности изгорило. До пожара је дошло највјероватније 
усљед самозапаљења возила. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Рогатица, 28.11.2017. године, Д.Ж. је пријавио да је у 

Улици српске слоге, општина Рогатици физички нападнут од стране Т.П. који му 
је нанио тјелесне повреде. О наведеном догађају обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево-ПК Вишеград и у току је 
рад на докуменовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 
 

ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Братунац – Дрињача, у мјесту Моштанице, општина 

Братунац, 28.11.2017. године, око 15,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем путничког аутомобила марке „Audi“, којим је управљао М.Ј. 
(1979) из Сребренице, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне 
повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Братунац ради указивања 
љекарске помоћи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

ПУ Градишка 
 
На магистралном пут Градишка – Бања Лука, у мјесту Ровине, општина 

Градишка, 28.11.2017. године око 12,50 часова догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали С.Ц. (1994) из Градишке који је управљао 
трактором марке „Fendt“ за којим је била закачена приколица и Н.О. (1958) из 
Градишке  који је управљао аутобусом марке „Iveko“, којом приликом су возач 
аутобуса и четири путника у аутобусу задобили тјелесне повреде. Увиђај на 
лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Градишка. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијској станици Шипово, 27.11.2017. године, пријављено је да З.Г. из 

Шипова, у породичној кући физички насрнуо на своју супругу, приликом чега јој 
је нанио тјелесне повреде.  Због сумње да је наведено лице извршило кривично 
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“ лишено је слободе. О 
свим околностима обавијештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се осумњичени уз Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу спроведе у Окружно јавно тужилаштво Бања Лука. 

 
 


