
На подручју Републике Српске, 24.07.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 22 

**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): 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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 12, Добој 4, Бијељина 10, И.Сарајево 1, Требиње 1, 
Приједор 3, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 39 



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

 са материјалном штетом: 33 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 25.07.2019. године око 03,30 часова, поступили су по запримљеној 
пријави да непознато лице испред пекаре у Улици краља Петра првог, Бања 
Лука, држи пиштољ, те су долаком на лице мјеста затекли и лишили слободе 
Д.К., држављанина Шведске. Извршеним алкотестирањем утврђено је 
присуство алкохола у организму, одузет је пиштољ, а лице је споведено у 
Основни суд Бања Лука на даље поступање. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијска станица Петрово, 24.07.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештаје о извршеним кривичним дјелима 
против: лица Д.Р. из Петрова, због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозвних материја“; 
лица Д.Л. из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијски служеници полицијске станице Теслић, идентификовали су 

извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“ које је починио у априлу мјесецу 
2018. године на подручју општине Теслић. На основу усмене наредбе Основног 
суда у Теслићу, 24.07.2017. године, полицијски службеници полицијске станице 
Теслић извршили су претрес куће и помоћног објекта у Теслићу које користи 
лице Т.Г. из поменутог мјеста, при чему су пронашли разне предмете који се 
могу довести у везу са поменутм почињеним кривичним дјелом, који ће бити 
враћени власнику.  Након комплетирања и документовања предмета, против 
лица  Т.Г. биће поднесен извјештај о извршеном кривичном дјелу „Тешка 
крађа“. 



 
Полицијски службеници полицијске станице Станари, 24.07.2019. године, 

на основу наредбе Основног суда у Добоју, на подручју општине Станари 
извршили су претрес куће и помоћних објеката које користи лице Р.Р., при чему 
је пронађено и привремено одузето: аутоматска пушка, 25 пушчаних метака, 
два пиштољска метка, оквир за аутоматску пушку, зелена биљна материја која 
асоцира на опојну дрогу канабис у количини од 33,49 грама, пластична канта 
запремине од 10 литара са остацима зелене биљне материје, наргила, 
дробилица за канабис и стаклена теглица са траговима биљне материје зелене 
боје. У току је рад на расвјетљавању кривичних дјела „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“ и „Неовлашћена 
производња и промет опојних дрога“.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом куће, 

помоћних просторија и окућнице, власништво лица иницијала В.М. пронашли и 
одузели одређену количину ватреног оружја и муниције. У току је 
расвјетљавање и документовање кривичног дјела „Недозвољена производња и 
промет оружја или експлозивних материја“. 

 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је 
лице иницијала Р.В., починило кривично дјело „Навођење на овјеравање 
неистинитог садржаја“. 

 


