
На подручју Републике Српске, 13.02.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 17 

**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) : 2 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 



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

 са материјалном штетом: 30 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 22 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 13.02.2018. око 
22,35 часова, извршили су увиђај у спортској кладионици у улици Пут српских 
бранилаца, град Бања Лука, гдје је непознати маскирани мушкарац, уз пријетњу 
употребе пиштоља према радиници, отуђио новац у износу од око 1.500,00 КМ. 
О свему је обавијештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног јааног 
тужилаштва Бања Лука, а рад на проналаску извршиоца и расвјетљавању 
кривичног дјела „Разбојништво“ је у току.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 12. и 13.02.2018. 

године, лишили су слободе четири лица, Ж.О. (1974), А.Л. (1976), Ђ.Т. (1995) и 
П.Г. (1968) сви из Бање Луке, осумњичене да су извршили кривично дјело 
„Незаконит лов“ у мјесту Понир, град Бања Лука. Код лица је пронађено и 
одузето оружје и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном 
поступку.  Рад на документовању кривичних дјела „Незаконит лов“ и 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ је у 
току, а по комплетирању предмета биће достављен извјештај надлежном 
тужилаштву.   
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 13.02.2018. године, пријављено је да је у 

Модричи извршена провала у трговински објекат, одакле је отуђена метална 
каса са новцем. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 13.02.2018. године, пријављено је да је 

12/13.02.2018. године, извршена провала у кућу власништво З.В. из Модриче, 
одакле је отуђено алкохолно пиће и кључ за стартовање путничког возила. 
Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 13.02.2018. године, пријављено је да је у 

претходних деветнаест дана извршена провала у кућу власништво Ш.Ћ. и С.Т. 



са подручја општине Теслић. Према изјави кућепазитеља из куће власништво 
С.Т. ништа није отуђено, док је из куће власништво Ш.Ћ. отуђен телевизор. 
Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању продуженог кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 13.02.2018. године, из Зависног предузећа 

„Електро Добој“ пријављено је да је на кући власништво М.С. са подручја града 
Добоја, утврђена неовлаштена потрошња електричне енергије. Против лица 
М.С. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

 
Полицијској станици Теслић, 13.02.2018. године, из из Зависног 

предузећа „Електро Добој“ – Радна јединица Теслић, пријављено је да је на 
кући власништво Д.П., са подручја општине Теслић, утврђена неовлаштена 
потрошња електричне енергије. Против лица Д.П. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично дјело 
„Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

 
Полицијска станица Петрово, 13.02.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу  против 
С.К. из Петрова, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Злоупотреба 
службеног положаја или овлаштења“ и кривично дјело „Фалсификовање или 
уништење службене исправе“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 13.02.2018. 

године, око 14,15 часова, лишили су слободе лице  В.Б. из Дервенте, које су 
затекели на лицу мјеста приликом извршења кривичног дјела. Патрола 
полиције приликом обиласка терена уочила је лице В.Б. у гаражи власништво 
Б.С. из Дервенте. Након завршене криминалистичке обраде В.Б. ће бити  
пуштен на слободу и против истог ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 
достављен извјештај за извршено кривично дјело „Крађа“. 

 
 


