
На подручју Републике Српске, 15.06.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 21 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 1 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 1 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 7, И.Сарајево 6, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 37 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 31 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука - Лазарево, 

15.06.2017. године поступили су по запримљеној пријави да је извршено 
кривично дјело „Крађа“ те су истог дана идентификовали и лишили слободе 
Д.Л. (1983) из Бања Луке осумњиченог да је отуђио више флаша алкохолног 
пића из фирме. О свим околностима упознат је дежурни окружни јавни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се против 
осумњиченог у редовној процедури достави извјештај.   
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Пале вршећи увуђај саобраћајне незгоде, која се догодила 15.06.2017. године у 
Улици српских ратника, општина Пале, констатовали су да регистарске ознаке 
на ПМВ „Mercedes“ које је учествовало у незгоди не припадају возилу. Против 
возача наведеног возила С.К. из Пала биће поднесен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Посебни случајеви фалсификовања“.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Гацко доставила је Окружном јавном тужилшатву у 

Требињу извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Б.С. починило кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“.  

 
Полицијска станица Гацко доставила је Окружном јавном тужилшатву у 

Требињу извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да су лица иницијала Б.М. и Р.М. починили кривично дјело „Тјелесна повреда“.  

 
ПУ Мркоњић Град  
 
На магистралном путу М-16, Јајце - Бања Лука, у мјесту Сурјан, општина 

Мркоњић Град, 15.06.2017. године, око 06,15 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је дошло до слијетања са коловоза путничког моторног возила 
марке „VW Transporter“ којим је управљао Ј.Л. (1967) држављанин Р. Словеније 
са којим су се у возилу као сапутници налазили Е.Ш. (1928), А.Ш. (1955), П.Ш. 
(1960), М.К. (1966), Д.С. (1937) , Ј.Ш. (1930) и Ф.В. (1962) сви држављани 



Р.Словеније. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде је задобила 
Е.Ш. док су остала лица задобила лаке тјелесне повреде, медицинска помоћ им 
је указана у Дому здравља Мркоњић Град, с тим да је лице Е.Ш. упућена на 
даље лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске.  

 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 

безбједност саобраћаја Мркоњић Град, а о свему је обавијештен и дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  

 


