
На подручју Републике Српске, 14.06.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 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): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

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

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

 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: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 15) 

 са материјалном штетом: 10 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

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

15.06.2017. године око 03,20 часова и 03,50 часова, поступили су по 
запримљеним пријавама да је нарушен јавни ред и мир међусобном тучом 
испред угоститељских објеката у улици Саве Ковачевића и Бана 
Милосављевића, те су доласком на лице мјеста утврдили да су три лица у 
одвојеним тучама, задобила тјелесне повреде због којих им је указана помоћ у 
Служби хитне помоћи Бања Лука. Полицијски службеници су задокументовали 
пријаве, а настављају са предузимањем потребних мјера и радњи са циљем  
идентификовања свих учесника и утврђивања битних чињеница у зависности 
од којих ће се утврдити прекршајна или кривична одговорност лица.  

 
ПУ Добој  
 
У мјесту Бања Врућица, подручје општине Теслић, 13/14.06.2017. године, 

извршена је провала у ресторан „Акорд“, власништво С.Д., одакле је отуђено 
око 20 КМ ситног новца. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 14.06.2017. године, пријављено је да је у 

мјесту Велика Буковица, подручје општине Добој, извршена провала у помоћни 
објекат који се налази у склопу ОШ „Милан Ракић“, одакле је отуђена косилица 
за траву. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 14.06.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештаје о почињеним кривичним дјелима 
против: 

- Ћ.К., са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио 
кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“; 

- Н.А. и С.А., обојица са подручја општине Теслић, због основа сумње да 
је првопријављени починио кривично дјело „Тјелесне повреде“ а 
другопријављени „Тешке тјелесне повреде“. 

 
 
 
 



ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 14.06.2017. 

године, око 00,15 часова, поступили су по запримљеној пријави да се у кафе 
бару у улици Симе Шолаје пушта прегласна музика, те су доласком на лице 
мјеста због утврђеног прекршаја „Узнемиравање грађана буком“ уручили 
прекршајни налог С.Ј. из Мркоњић Града.   

 
На регионалном путу Језеро - Купрес, у мјесту Брдо, општина Шипово, 

14.06.2017. године, око 15,35 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Д.М. (1988) из Шипова са путничким моторним возилом марке 
„Passat“ и Д.Р. (1998) из Шипова која је управљала путничким моторним 
возилом „Golf“, са којом се у возилу налазила као сапутник М.П. (1951) из 
Шипова. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобила сапутница 
М.П. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово, а 
о свему је обавијештен и дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука.  

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Дервента - Нова Топола, у мјесту Каоци, општина 

Србац, 14.06.2017. године око 13,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој су учествовали М.Ч. (1975) из Какња, са теретним моторним возилом 
марке „Iveco“ и Ф.Ч. (1971) из Брчког, са теретним моторним возилом марке 
„Man“. У саобраћајној незгоди Ф.Ч. је задобио тјелесне повреде, те је превезен 
у Општу болницу Градишка на даље лијечење. Увиђај на мјесту саобраћајне 
незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац. 
 

 


