
Нa подручју Републике Српске, 08.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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) : 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 4) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 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): 1 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 30 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници полицијске станице Прњавор, 08.08.2017. године 
су од лица П.В. (1973) и М.К. (1999) привремено одузели 44 предмета а која се 
доводе у везу извршења кривичног дјела „Тешка крађа“ извршеног дана 
06/07.08.2017. године у овом граду на штету М.П. и Д.М. којом приликом им је 
начињена штета у износу од око 600,00 КМ. О наведеном обавјештен окружни 
јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. Полицијски службеници 
полицијске станице Прњавор ће након документовања предмета против лица 
доставити Извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном 
тужилаштву Бања Лука. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Челинац, 08.08.2017. године 
око 18,15 часова у мјесту Штрбе, општина Челинац извршили су увиђај 
саобраћајне незгоде у којој су учествовали З.М. (1988) из Челинца са путничким 
возилом „VW PASSAT“ и бициклиста млдб. Ч.Ф. (2003) из Челинца који је у овој 
саобраћајној незгоди задобио тешке тјелесне повреде. Вршењу увиђаја 
присуствовао дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 08. 08.2017. године пријављено је да А.Ч. 

врши континуирано физичко и психичко насиље над својом супругом коју је 
истог дана физички напао у њиховој породичној кући, након чега је супруга 
напустила брачну заједницу. Полицијски службеници Полицијске станице 
Дервента поступили су по пријаву, а по документовању против А.Ч. Окружном 
јавном тужилаштву Добој биће поднесен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Насиље у породици или породичној заједници“.  

 
Полицијској станици Добој 2, 08.08.2017. године из Шумског газдинства 

Добој пријављено је да је у претходна два дана, из шуме у мјесту Бољанић, 
подручје града Добоја,  извршена бесправна сјеча три стабла црног бора (11 



м3). Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 извршили су увиђај 
лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 08.08.2017. године 
лишили су слободе М.Х. са подручја града Добоја, након што је преклопним 
ножем нанио тешке тјелсне повреде седамнаестогодишњаку из Добој-Истока, 
ФБиХ. Након договореног сусрета путем друштвене мреже „Фацебоок“, на 
локалном путу у мјесту Грапска, подручје града Добоја, око 00,25 часова дошло 
је до туче између М.Х. и А.Х. са једне и двојице седамнаестогодишњака са 
друге стране, приликом чега је један малољетник спрејом сузавцем попрскао 
М.Х. и А.Х. по очима, а М.Х. му је током даље туче преклопним ножем задао 
убодну рану у доњем дијелу леђа. Повријеђеном малољетнику је указана 
љекарска помоћ у добојској болници, након чега је на захтјев члана шире 
породице превезен у тузланску болницу. Љекарска помоћ указана је и М.Х. и 
А.Х. код којих су констатоване лакше тјелесне повреде. Од М.Х. је одузет нож 
за који се сумња да је кориштен приликом наношења повреда. Након извршене 
криминалистичке обраде М.Х. је пуштен на слободу. По документовању, против 
М.Х. Окружном јавном тужилаштву Добој биће поднесен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Тешка тјелесна повреда“, док ће против осталих учесника у 
тучи битт предузете законом предвиђене мјере и радње.  

 
Полицијска станица Добој 1, 08.08.2017. године Окружном јавно 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Д.С. из Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 

 
Полицијска станица Дервента 1, 08.08.2017. године Окружном јавно 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Н.Б. из Дервенте, због основа сумње да еј починио кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 
 

ПУ Требиње 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су Окружном 
јавном тужилаштву у Требињу доставили извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да су лица иницијала М.М. и М.Г. 07. августа 
2017. године, у вечерњим часовима запалили ниско растиње и траву, у 
мјестима Жаково и Туље, Град Требиње, након чега се ватра проширила на 
површину од око 20 квадратних километара, што је довело у опасност животе 
људи и имовину у већем обиму. Тужилац Окружног јавног тужилаштва у 
Требињу је догађај квалификовао као кривично дјело „Изазивање опште 
опасности“. Наведена лица су предата у надлежност Окружног јавног 
тужилаштва у Требињу.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице пријетило 

другим лицима, чиме је починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. У 
току је документовање дјела.  
 
 ПУ Фоча 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Фоча,  08.08.2017. године  у 
18,30  часова, лишили су слободе лица Р.М. (1980) и Р.А. (1977) због тога што 
су у алкохолисаном стању физички напали Ш.М. и В.С. из Фоче у 



угоститељском објекту „Путник“ у улици Краља Петра у  Фочи. Лица Р.А. и Р.М. 
су признали извршење прекршаје те су им уручени прекршајни налози због  
учињеног прекршаја из Закона о јавном реду и миру (физички напад на друго 
лице). 

 

 


