
На подручју Републике Српске, 29.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

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

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 8 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 6 УКУПНО 6 

Мароко 5 
Либија 1 

Мароко 5 
Либија 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 29.09.2019. године, око 04,20 часова поступили су по 
запримљеној пријави да је двадесетпетогодишњакиња задобила повреде од 
стране непознатог мушкарца испред угоститељског објекта у Улици краља 
Петра првог Карађорђевића, Бања Лука. На основу оперативног рада, 
идентификован је и лишен скободе Ј.К. осумњичен да је извршио кривично 
дјело „Тјелесна повреда“. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у редовној процедури 
достави извјештај против Ј.К за кривично дјело „Тјелесна повреда“.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 28.09.2019. године, око 

23,00 часова, због нарушавања јавног реда и мира лишили су слободе лице 
иницијала Д.Ј. са подручја општине Брод, које је потом у притворској просторији 
полупало стакло те оштетило цилиндрични уложак браве на вратима. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој 
који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 29.09.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала З.М. са подручја општине Тешањ, ФБиХ,  
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 48 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 29.09.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из аутомеханичарске радње у Братунцу, отуђило 



рачунар и одређену количину алата. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Братунац. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

Полицијској станици Братунац, 29.09.2019. године, пријављено је да су у 
улици Видовданска, општина Братунац, лица М.С., М.В. и једно малољетно 
лице нарушили јавни ред и мир тучом, приликом чега се М.С. обратио у Дом 
здравља Братунац ради указивања љекарске помоћи. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Братунац. У току је рад на документовању 
наведеног догађаја.   

 
На магистралном путу Зворник - Милићи, у мјесту Зубери, 29.09.2019. 

године око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „VW Golf”, којим је управљала Д.М. из 
Братунца, која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. 
Повријеђеној је указана љекарска помоћ у Дому здравља Братунац, одакле је 
упућена у Јавну здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. 
Увиђај је извршен од стране полицијских службеника Полицијске станице 
Братунац. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.  

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 29.09.2019. 

године око 02,00 часа у Улици Пут српске војске, град Градишка, лишили су 
слободе лице А.С. из Градишке, јер је исти ометао полицијске службенике у 
вршењу службене радње. Извршеним алкотестирањем лица, код истог је 
утврђено присуство алкохола у организму. За почињени прекршај у складу са 
Законом о јавном реду и миру, лицу А.С. је уручен прекршајни налог. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 29.09.2019. 

године око 03,45 часова у Улици Саве Мандића, град Градишка, лишили су 
слободе лице Б.Ј. из Градишке, јер је исти ометао полицијске службенике у 
вршењу службене радње. Исти је одбио да се подвргне тесту утврђивања 
присуства алкохола у организму. За почињени прекршај у складу са Законом о 
јавном реду и миру, лицу Б.Ј. је уручен прекршајни налог. 

 
 


