
Нa подручју Републике Српске, 02.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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) : 0 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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 16, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 40 



 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 19) 

 са материјалном штетом: 29 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 02.08.2017. године 
на лицу мјеста извршења кривичног дјела затекли су петнаестогодишњака из 
Модриче који је извршио провалу у кућу власништво Х.А. у Модричи, одакле је 
након извршене преметачине отуђио новчаник у коме се налазило 19,00 КМ. О 
наведеном је обавјештен тужилац за малољетнике и надлежни Центар за 
социјални рад. По документовању, против малољетника Окружном јавном 
тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 02.08.2017. године 

лишили су слободе Р.Т. након што је у видно пијаном стању физички напао 
супругу и упућивао пријетње по живот и тијело њој и њеном брату, који је од 
Р.Т. одузео ловачку пушку коју је исти усмјеравао према њима. 
Алкотестирањем у службеним просторијама код Р.Т. је утврђена концентарција 
алкохола у организму од 1,62 гр/кг.  Од Р.Т. је одузет ловачка пушка. О 
наведеном је обавјештен дежурни тужилац и надлежни Центар са социјални 
рад, након чега је оштећена напустила брачну заједницу. Против Р.Т. Окружном 
јавном тужилаштву Добој истог дана поднесен је извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Насиље у породици или породичној заједници“. 
 

ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Фоча  01.08.2017. године  у 01,00 час пријављено је 

да је П.М из Фоче физички напао Ф.Д. у угоститељском објекту „Нарцис“ у улица 
Светосавска у Фочи, којом приликом му је нанио тјелесну повреду-расјекотину 
изнад лијевог ока. Лице П.М. је алкотестиран којом приликом је утврђено 
присуство алкохола у организму  у износу 1,60 г/кг те је исти лишен слободе од 
стране полиицјских службеника Полицијске станице Фоча. П.М. је уручен 
прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 12. ЗоЈРиМ. 

 
 
 



ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Рогољи-Гламоч, у мјесту Подрашница, општина 

Мркоњић Град, 02.08.2017. године, око 17,00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је возач Р.К. (1996) из Мркоњић Града управљајући путничким 
моторним возилом „Audi“ изгубио контролу над возилом, те слетио са коловоза 
усљед чега је задобио тјелесне повреде. Медицинска помоћ указана му је у 
Дому здравља Мркоњић Град. 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.  

 
 
 

 


