
Нa подручју Републике Српске, 09.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 21 

**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) : 4 

 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 5 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 



 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 9 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 25 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијској станици Лауш, 09.08.2017. године око 11,20 часова 
пријављено је да је у улици Браће Милетић дошло до физичког напада на Г.Д. 
(1945) из Бања Луке гдје су му том приликом нанесене тјелесне повреде. 
Полицијски службеници предузимајући све потребне мјере и радње утврдили су 
да је Ј.Ш. (1967) из Бања Луке употребом физичке снаге и ортопедског 
помагала задао ударце по тијелу Г.Д. О наведеном обавјештен окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. Полицијски службеници 
полицијске станице Лауш ће након документовања предмета против лица Ј.Ш. 
доставити Извјештај, о почињеном кривичном дјелу „Тјелесна повреда“, 
Окружном јавном тужилаштву Бања Лука. 
 

Полицијској станици Поткозарје, 09.08.2017. године око 19,00 часова 
пријављено је да је у мјесту Горња Пискавица након вербалног и физичког 
сукоба Ж.Б. (1978) из Пискавице оштрим предметом нанио убодну рану у 
предјелу лијеве подлактице лицу Г.Ј. (1988) из Пискавице. О наведеном 
обавјештен дежурни окружни Јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука. Полицијски службеници полицијске станице Потрозарје ће након 
комплетирања предмета против лица Ж.Б. Окружном јавном тужилаштву Бања 
Лука доставити Извјештај о почињеном кривичном дјелу „Тјелесна повреда“.  
 

Станичном одјељењу полиције Бронзани Мајдан, 09.08.2017. године око 
19,00 часова пријављено је да је у мјесту Доњи Борковићи дошло до пожара 
помоћног објекта власништво М.Г. (1961) из Борковића. Припадници ватрогасне 
јединице Бања Лука су локализовали пожар који је у потпуности изгорио. О 
догађају обавјештен дежурни окружни Јавни тужилац. Полицијски службеници 
настављају рад на документовању предмета.  

 
ПУ Добој 
 
У Добоју, 08/09.08.2017. године, извршена је крађа мушког спортског 

бицикла власништво Д.Т., које се налазило у улазу зграде гдје станује. Извршен 
је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  



Полицијској станици Теслић, 09.08.2017. године пријављено је да је у 
току ноћи 08/09.08.2017. године, извршена провала у црквену трговинску радњу 
која се налази поред храма „Свете Тројице“ у Теслићу, одакле је отуђена мања 
количина новца и кутија са бижутеријом. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „ Тешка крађа“.  

   
Полицијска станица Теслић, 09.08.2017. године Окружном јавно 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Г.Р. са подручја општине Србац, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Крађа“.  

 
На магистралном путу М-4 у  мјесту Ђулић, општина Теслић, 09.08.2017. 

године око 16,45  часова догодила се саобраћајна незгода када је путничко 
возило марке „мерцедес“ којим је управљао С.Ђ. са подручја општине Теслић, 
приликом обилажења ударило у бицикл којим је управљала В.Ј. из Теслића, а 
која је започела радњу скретања у лијево. Приликом пада са бицикла В.Ј. је 
задобила тешке тјелесне повреде (прелом чланка на руци) и након указане 
љекарске помоћи у Дому здравља Добој, превезена је у добојску болницу. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић.   
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици  Шамац 09.08.2017. године од стране оштећеног 

лица пријављено је, да му је отуђен његов путнички аутомобил '' Golf 2 ''. По 
пријави оштећеног возило је било откључано и у истом су се налазили кључеви 
за стартовање возила. О свему наведеном обавјештене су полицијске  патроле 
на терену, које су у изузетно кратком року на улицама Шамца  примјетили  
отуђено возило. Том приликом је утврђено, да је возило отуђило лице В.В. из 
Шамца. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво. 

 
 
 


