
На подручју Републике Српске, 18.06.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 3 

 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): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 4 

 чл. 12. (туча и физички напад): 11 

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 17 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 18.06.2017. године 

око 18,00 часова, лишили су слодобе до истрежњења Љ.Г.(1974) из Прњавора 
који је имао 3,20 г/кг алкохола у организму, јер је управљао у саобраћају са 
путничким аутомобилом марке „Мерцедес“ и учествовао у саобраћајној незгоди 
у којој је наступила материјална штета. Љ.Г. ће бити санкционисан у складу са 
Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 17.06.2017. године 
око 21,35 часова, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила на 
регионалном путу Прњавор – Станари у мјесту Лужани, у којој су учествовали 
З.Б. (1970) из Прњавора са путничким аутомобилом марке „Lada“ и В.Г. (1994) 
из Прњавора са путничким аутомобилом марке „Reno“. Оба лица су задобила 
повреде, а лице З.Б. је даље хоспитализовано у Универзитетско клиничком 
центру Републике Српске. О свим чињеницама упознат је дежурни окружни 
јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој  
 
У мјесту Велика Буковица, подручје града Добоја, 17/18.06.2017. године, 

из дворишта породичне куће власништво М.Т. отуђен је његов мотоцикл  
марке „Beta eikon“. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“ . 

 
Полицијској станици Дервента, 18.06.2017. године пријављено је да је у  

послијеподневним часовима у близини магистралног пута у мјесту Градина, 
општина Дервента, из путничког возила власништво М.М. са подручја општине 
Тешањ, ФБиХ, отуђена коверта са новцем. По претходном договору ради 
примопредаје робе, оштећени се на наведеној локацији састао са њему 
познатим лицем са којим се у друштву налазило и једно непознато лице. На 
основу прикупљених оперативних сазнања полицијски службеници Полицијске 
станице Дервента утврдили су да постоји основ сумње да је наведено кривично 
дјело „Тешка крађа“ извршио М.М. са подручја општине Прњавор. На захтјев ПС 
Дервента М.М. је у јутарњим часовима 19.06.2017. године лишен слободе од 
стране полицијских службеника ПС Прњавор, након чега је предат у надлежност 
ПС Дервента гдје је над М.М. у току криминалистичка обрада. 
  

 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 18.06.2017. године, Д.К. је пријавио да је 

наведеног дана извршен насилан улазак у његову породичну кућу у Палама. О 
пријави је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање 
потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела Тешка крађа. 
Увиђајем је констатовано да је из унутрашњости отуђена мања количина 
златног накита. Истрага је у току. 
  

ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је са једног путничког 

аутомобила отуђена регистарска таблица. У току је документовање кривичног 
дјела „Одузимање туђе ствари“. 

 
 
 


