
На подручју Републике Српске, 29.07.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 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: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 36 



 са посљедицама по лица:  10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 29.07.2019. године, поступили су по запримљеној пријави и 
извршили увиђај у мјесту Велико Блашко, општина Лакташи, гдје је од стране 
непознатог лица извршено кривично дјело „Тешка крађа“ у фирму, одакле је 
отуђен метални сеф и други предмети. Материјална штета биће накнадно 
утврђена. О наведеном је упознат дежурни окружни јавни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука.  Рад на идентификовању лица и расвјетљавању 
кривичног дјела је у току.   

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 29.07.2019. године, пријављено је да је истог 

дана у Теслићу дошло до физичког обрачуна између два непозната лица. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Теслић који су 
утврдили да је истог дана  лице М.П. пришло лицу Д.Ћ., оба из Теслића,  у 
намјери да истом скрене пажњу да његову вожњу аутомобилом, када је лице 
Д.Ћ. из свог паркираног путничког аутомобила извадило сузавац и њиме 
попрскало лице М.П., а након тога из возила извадило гасни револвер из којег је 
испалило четири хитца, а потом са истим лице М.П. ударило у предјелу главе. 
Лицу М.П. је указна љекарска помоћ у Дому здравља Теслић одакле је исто 
упућено у добојску болницу. Предметни пиштољ и спреј су изузети те је о свему 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да се након комплетирања предмета ОЈТ Добој достави Извјештај о 
извршеном кривичном дјелу „Тјелесна повреда“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 29.07.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: 



 против лица А.М. из Тузле, ФБиХ и М.Д., из Добоја, због основа сумње да су 
извршила  кривично дјело „Крађа“ и против лица В.М. из Добоја, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 29.07.2019. године, око 16:05 часова 

пријављено је да се на подручју општине Источни Стари Град у путничком 
возилу налази непознато лице са видним повредама главе и лица. Утврђено је 
да се ради о лицу П.Е. које је након указане љекарске помоћи од стране 
медицинског особља Дома здравља Пале превежено у УКЦ Кошево, Сарајево. 
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, 
узвршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка тјелесна повреда“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Требиње, пријављено је да је лице иницијала М.М. 

вербално и физички напало друго лице. У току је документовање кривичног 
дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Србац – Дервента, у мјесту Влакница, општина 

Србац, 29.07.2019. године око 00,05 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке ,,Fiat Punto“ којим је 
управљала С.Ђ. из Српца, која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне 
повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске 
станицеСрбац. 


