
На подручју Републике Српске, 25.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД: 14 

**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): 1 

 остала КД: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 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: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 5, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају 

потребне мјере и радње у циљу идентификовања лица и расвјетљавања 
кривичног дјела „Разбојништво“ које  је извршено 25.11.2018. године у 
вечерњим часовима, у Бањој Луци. Наиме, непознато мушко лице је ушло у 
спортску кладионицу те уз пријетњу употребе ватреног оружја-пиштоља од 
раднице спортске кладионице отуђило новац. Извршен је увиђај на лицу мјеста, 
а о наведеним околностима упознат је дежурни окружни јавни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. Материјална штета биће накнадно 
утврђена. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 25.11.2018. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у Теслићу, лице Д.Ђ.  физички нападнуто од стране 
једног лица. Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном 
тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај за извршено кривично дјело 
„Тешка тјелесна повреда“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 25.11.2018. годне, пријављено је да је 

24/25.11.2018. године, извршена провала у киоск у Добоју, одакле је отуђена 
одређена количина цигарета и друге робе, о чијој ће се вриједности оштећени 
накнадно изјаснити. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича. 25.11.2018. гдине, пријављено је да је у 

претходних пет дана извршена провала у вјерски објекат на подручју општине 
Вукосавље, одакле је отуђен новац у износу од око 40,00 КМ. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 25.11.2018. године, пријављено је да је на 

подручју општине Теслић, лице Б.К.  физички нападнуто од стране једног лица. 
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 



Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Спречавање 
службеног лица у вршењу службене радње“. 

  
На регионалном путу Р-473, у мјесту Чечава, подручје општине Теслић, 

25.11.2018. године, око 12,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза у којој је учествовао путнички аутомобил марке „VW 
Golf“, којим је управљало лице Г.С. (1982) са подручја општине Теслић. У овој 
саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде је задобио малољетни путник, 
који је након указане љекарске помоћи у Дому здравља Теслић упућен у 
добојску болницу. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Теслић. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 25.11.2018. године, пријављено је да је у 

мјесту Трновица, град Зворник, дошло до нарушавања јавног реда и мира од 
стране лица З.Ц. и Д.Ц. оба са подручја Зворника. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Козлук који настављају даљи рад на документовању 
прекршаја. 

          
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, 25.11.2018. 

године око 22,30 часова, лишили су слободе Б.Л. (1960) из Братунца, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 1,90 g/kg алкохола у организму. 
 

 


