
На подручју Републике Српске, 15.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 23 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 41 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 16 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 12 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Фоча 2 ПУ Бања Лука 4 УКУПНО 6 

Мароко 2 Авганистан 4 Мароко 2  
Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, 15.09.2019. године, 

око 01,50 часова поступили су по запримљеној пријави нарушавања јавног реда 
и мира испред угоститељског објекта у Улици браће Шеварика и лишили су 
слободе М.Т. и Р.Д. оба из Кнежева. У нарушавању јавног реда и мира једно 
лице је задобило повреде али се изјаснило да не жели кривично гоњење, те ће 
по комплетирању предмета, надлежном суду, бити достављен извјештај због 
почињеног прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и миру  (туча и физички 
напад).  

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 15.09.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.П. са подручја општине Теслић, због 
почињеног прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) 
и 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном 
реду и миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем, код наведеног 
лица је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 67 g/kg.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 15.09.2019. године, лишили су слободе лице иницијала Ж.Л. са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 
94 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу Власеница - Мишари, подручје општине Власеница, 

15.09.2019. године око 17,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Ј.Г. из Власенице, која је управљала путничким аутомобилом 
марке „VW Transporter” и Б.Д. из Власенице, у својству пјешака, који је том 



приликом задобио тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске помоћи. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Власеница. У 
току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 15.09.2019. године 

око 19,30 часова у мјесту Повелич, општина Србац, лишили су слободе лице 
С.Б. из Српца, јер је исти одбио да се подвргне тесту утврђивања присуства 
алкохола у организму, након чега је вријеђао полицијске службенике, те се  
оглушило о наређење полицијског службеника да престане са нарушавањем 
јавног реда и мира. За почињене прекршаје у складу са Законом о јавном реду 
и миру и Законом о основама  безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, 
против лица С.Б. биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка 
надлежном суду. 

 
 


