
На подручју Републике Српске, 22.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**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) : 1 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 18 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бања Лука,  22.10.2017. године око 20,00 часова извршили су увиђај 
саобраћајне незгоде која се догодила на раскрсници улица Булевар цара 
Душана и Теодора Колокотрониса у Бањој Луци у којој су учествовали И.Г. 
(1990) из Бање Луке са путничким аутомобилом марке „Renault“ и 
двадесетједногодишњи пјешак која је задобила тјелесне повреде. Обавијештен 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича заjедно са 

противпожарим инспектором Полицијске управе Добој, 22.10.2017. године, у 
мјесту Пећник општина Модрича, извршили су увиђај лица мјеста гдје је из за 
сада непознатих разлога у току ноћи 21/22.10.2017. године, избио пожар у 
помоћном објекту, чија је унутрашњост у потпуности изгорјела. Током 
интервенције припадника Територијалне ватрогасне јединице Модрича у 
унутрашњости објекта пронађено је угљенисано тијело Н.М., који је исти 
користио за становање. О наведеном је обавијeштен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 22.10.2017. 

године, лишили су слободе Б.Ш. из Дервенте, након што се оглушио о наредбу 
полицијских службеника да престане са нарушавањем јавног реда и мира 
виком, галамом и непристојним понашањем. Наведено лице је управљало 
путничким возилом марке „Opel“ а контролисано је у улици Краља Петра у 
Дервенти. Алкотестирањем у службеним просторијама код лица Б.Ш. утврђено 
је присуство алкохола у организму од 1,15 g/kg. По престанку разлога за 
задржавање Б.Ш. је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за 
почињене прекршаје из  Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ и Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 22.10.2017. године, 

лишили су слободе Н.Н. са подручја општине Модрича, збoг бојазни да ће 



наставити са нарушавањем јавног реда и мира вријеђењем и физичким 
нападом на два лица испред угоститељског објекта у Вукосављу. По престанку 
разлога за задржавање Н.Н је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни 
налог за почињене прекршаје из  Закона о јавном реду и миру Републике 
Српске. 
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Угљевик, 22.10.2017. године запримила је пријаву од 

стране оштећеног лица, да је извршена провала у помоћни објекат  у мјесту 
Коренита/Угљевик одакле је отуђен алат. По запримљеној пријави поступили су 
полицијски службеници који су извршили увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У Бијељини у улици Галац, 22.10.2017. године око 22,00 часа догодила се 

саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. До саобраћајне незгоде 
је дошло када је са бицикла пао А.К. који је том приликом задобио лакше 
тјелесне повреде. Алкотестирањем лица утврђено је да исти има 1,52 г/кг 
алкохола у организму. Због управљања бицикла под дејством алкохола и 
учествовања у саобраћајној незгоди лице А.К. је лишен слободе. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћај 

Требиње су по пријави да се догодила саобраћајна незгода у мјесту Тули, 
изашли на лице мјеста, међутим, учесник саобраћајне незгоде, лице иницијала 
Ј.Б. није жељело да се врши увиђај што је полицијским службеницима било 
сумњиво, након чега су извршили преглед путничког аутомобила гдје су уочили 
једну пушку, више метака, ловачки нож и срнећи бут. Рад на документовању 
кривичних дјела: „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“ и „Незаконит лов“ наставиће Полицијска станица Требиње.  
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 22.10.2017. године, око 02,20 часова, 

пријављено је да је у мјесту Челопек, град Зворник, дошло до пожара на 
путничком аутомобилу марке „Jeep Cherokee“, који је био паркиран на путу 
испред улаза у двориште куће приватног власништва. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске управе Зворник. Пожар је 
локализован од стране пријавитеља а висина материјалне штете биће 
накнадно утврђена. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење 
и одузимање туђе ствари“. 
 


