
На подручју Републике Српске, 10.09.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство): 0 

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

 чл. 131. (тјелесна повреда) :  1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. силовање: 0 

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

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 20 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 10 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 16) 

 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
На магистралном путу Клашнице - Прњавор, у мјесту Ратковац општина 

Прњавор, 11.09.2017. године око 03,40 часова, догодила се саобраћајна 
незгода, слијетање са коловоза мотоцикла марке „Yamaha“ којим је управљао 
С.Д. (1997) из Прњавора, који је због задобијених повреда превезен у 
Универзитетско-клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, а о свему је обавијештен 
и дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.   

 
ПУ Добој 
 
На подручју општине Вукосавље, 10.09.2017. године, С.Н. је физички 

напао своју супругу у њиховој породичној кући. Физичком малтретирању 
претходила је свађа супружника након чега је С.Н. супрузи задао више удараца 
шаком по глави, а потом је њену главу лупао од сто и при том јој упућивао 
пријетње по живот и тијело. Оштећена је упућена у здравстевену установу ради 
указивања љекарске помоћи и утврђивања степена задобијених повреда. По 
наведеном поступили полицијски службеници Станичног одјељења Вукосавље. 
По документовању, против С.Н. Окружном јавном тужилаштву Добој биће 
достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Насиље у породици или 
породичној заједници“. 

  
Полицијској станици Теслић, 10.09.2017. године пријављено је да је у 

претходних двадесет дана извршена провала у куће власништво Т.С. и М.С. у 
Горњој Комушини, општина Теслић. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Теслић. Према изјави кућепазитеља из куће власништво 
Т.С. отуђен је телевизор, док су из куће власништво М.С. отуђена два 
телевизора, а из гараже моторна пила, два тримера и једна косилица за траву. 
У току је рад на расвјетљавању продуженог кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 10.09.2017. године 

лишили су слободе возача Д.Ј. из Дервенте код кога је алкотестирање утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,76 гр/кг. Возач Д.Ј. је под дејтвом 
алкохола управљао путничким возилом марке „Мazda“, а контролисан је у улици 



Краља Петра у Дервенти. Након престанка разлога за задржавање Д.Ј. је 
пуштен на слободу и против њега Основном суду Дервента биће поднесен 
захтјев за покретање прекршајног поступка из члана 174. став 2. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 10.09.2017. године око 01,30 часова 

запримила је пријаву од стране оштећеног лица  да је НН лице или више њих у 
времену од 09.09.2017. године од 13,00 часова до момента пријаве, извршили 
провалу на балконска врата у породичну кућу. Полицијски службеници су 
поступили по пријави, те установили да је отуђен један лап-топ рачунар, и мања 
количина златног накита. Полицијски службеници извршили су увиђај лица 
мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Бијељина 2, 10.09.2017. године од стране радника 

бензинске пумпе пријављено је, да је НН мушко лице наточило гориво у свој 
аутомобил у износу од 119,60 КМ, те да је платило новчаницама у апоенима од 
20 еура за које он сумња да су фалсфиковане. Полицијски службеници су 
поступили по пријави, те установили да се ради о лицу Д.Ј. из Републике 
Србије. О свему је упознат дежурни тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине. 
Због почињеног кривичног дјела „Кривотворење новца“, слиједи извјештај 
Тужилаштву. 

 
ПУ Требиње  
 
Полицијска станица Требиње је евидентирала кривично дјело „Крађа“. 

Наиме, једно лице је пријавило да му је из породичне куће једно или више НН 
лица отуђило одређени новчани износ. У току је рад на расвјетљавању 
предметног кривичног дјела. 

Полицијска станица Требиње је на основу прикупљених оперативних 
сазнања добила усмену наредбу за претрес куће и помоћних просторија коју 
користи лице иницијала А.Ђ. гдје су пронађене и изузете двије стабљике 
индијске конопље, висине 130 и 180 цм. У току је документовање кривичног 
дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.  

 
 


