
На подручју Републике Српске, 13.08.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 21 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 1 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

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

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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 7, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



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

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бања Лука 8 ПУ Зворник 7 УКУПНО 15 

Иран 8 Ирак 7  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 13.08.2019. 

године, око 09.30 часова запримили су пријаву, да је у мјесту Шушњари, у Бања 
Луци, приликом сјече стабла смртно страдао четрдесетједногодишњак из 
Приједора. На лицу мјеста обављен је увиђај од стране дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука и полицијских службеника Полицијске 
управе Бања Лука, а све даље мјере и радње у вези наведеног догађаја 
предузимаће се по налогу тужиоца. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијска станица Брод, 13.08.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.К. из Брода, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијској станици Станари, 13.08.2019. године, пријављено је да је на 

подручју општине Станари извршена бесправна сјеча шуме. Оперативним 
радом на терену полицијски службеници су истог дана дошли до сазнања да 
постоје основи сумње да је наведену бесправну сјечу шуме извршило лице Н.Б. 
из Станара. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој, који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 13.08.2019. 

године, лишили су слободе лице С.Б. из Дервенте, возача који је одбио да се 
подвргне алкотестирању. Наведено лице је у видно алкохолисаном стању 



управљало путничким аутомобилом марке „Opel“, а исто је контролисано у 
улици Марије Бурсаћ у Дервенти.  

  
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 13.08.2019. године,  

лице М.М, је пријавило да је из спортске кладионице у улици Хиландарска, 
општина Источно Ново Сарајево, лице Х.А. самоинцијативно напустило радно 
мјесто и са собом однијело дневни пазар у износу око 3.000,00 КМ.  О свему 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на расвјетљавању и документовању кривичног дјела „Пронјевера“. 

   
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Требиње, једно лице je пријавило, да га је у једном 

угоститељском објекту у Требињу, физички напало лице иницијала С.Д., 
нанијевши му тјелесне повреде. У току је документовање кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“. 

 
Полициској станици Требиње, пријављено је, да је 12.08.2019. године, 

лице иницијала П.Б. након вербалне распараве, физички напало друго лице, 
нанијевши му тешке тјелесне повреде. У току је документовање кривичног дјела 
„Тешка тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала Д.П., починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 


