
На подручју Републике Српске, 08.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 15 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 18 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бања Лука, 08.10.2017. године око 14,00 часова, извршили су увиђај 
саобраћајне незгоде која се догодила на раскрсници улица Булевар Живојина 
Мишића, Гундулићева, Војводе Радомира Путника и Гавре Вучковића, у којој су 
учесвовали Н.П. (1993) из Бање Луке са путничким аутомобилом марке 
„Peugeot“ и С.Н. (1982) из Бање Луке са путничким аутомобилом марке „Škoda“. 
У саобраћајној незгоди два дијетета су задобила повреде. Обавијештен 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 08.10.2017. године, пријављено је да је 

након вербалног сукоба између супружника у њиховој породичној кући, З.Б. са 
подручја града Добоја физички насрнуо на своју супругу приликом чега је иста 
задобила повреде. Оштећеној је указана љекарска помоћ у добојској болници. 
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој. По документовању против З.Б. Окружном јавном тужилаштву Добој биће 
достављен извјештај за извршено кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“. 

 
У мјесту Доња Лупљаница, општина Дервента, 08.10.2017. године,  након 

вербалног сукоба између супружника у њиховој породичној кући,  Д.Ђ. је 
вербално напао, а потом пушком пријетио својој супрузи, након чега се иста 
удаљила из породичног домаћинства. По пријави су поступили полицијски 
службеници Полицијске станице Дервента, који су од Д.Ђ. одузели ловачку 
пушку, за коју исти не посједује оружни лист. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. По документовању против 
Д.Ђ. Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“ и 
кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 

 



 У улици Крњинских српских бригада у Добоју, 07/08.10.2017. године, са 
мјеста гдје се одржала “Добојска фишијада 2017“ отуђена су два сунцобрана 
власништво АД „Бањалучка пивара“ Бања Лука. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 08.10.2017. године око 03,25 часова, М.Ш. 

је пријавио да у мјесту Подроманија, општина Соколац  гори помоћни објекат за 
складиштење сијена, власништво Р.А. из Сокоца. Полицјски службеници 
извршили су увиђај по овлаштењу дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево. Наведени објекат са сијеном у потпуности је 
изгорио и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница пријављено је да је у току ноћи 

07/08.10.2017. године, испред угоститељског објекта у Власеници, дошло до 
нарушавања јавног реда и мира, између лица С.Т. (1984),  С.М. (1982), В.С. 
(1988) и С.С. (1995) сви из Власенице, приликом чега је лице В.С. задобило 
тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Власеница ради 
указивања љекарске помоћи. По пријави су поступили полицијски службеници 
ПС Власеница. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“. 

 
Полицијској станици Милићи, 08.10.2017. године пријављено је да је на 

кући приватног власништва у мјесту Јоховац, општина Милићи, избио пожар. На 
лице мјеста су изашли полицијски службеници ПС Милићи заједно са 
радницима Територијалне ватрогасне јединице Милићи који су локализовали 
пожар. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево. Истрага је у току. 
 
 ПУ Градишка  

 
У улици Доситејева, општина Градишка, 07.10.2017. године око 19,35 

часова, догодила сесаобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког 
аутомобила марке Ланчија Либра којим је управљао Ш.Д. (1993) из Градишке, 
који је задобио тјелесне повреде и превежен на Универзитетско клинички 
центар Републике Српске. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске управе Градишка.О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 


