
На подручју Републике Српске, 03.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 КД) 

УКУПНО КД : 24 

**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): 2 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 21, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 37 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 34 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 2 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 1 ПУ Градишка 2 УКУПНО 3 

Пакистан 1 Авганистан 2 Пакистан 1, 

Авганистан 2 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 03.10.2019. године, поступили су по запримљеној пријави да 
је дошло до вербалног и физичког сукоба више лица, у Улици царице Милице, 
Бања Лука. С обзиром да на лицу мјеста нису затечена лица, оперативним 
радом због сумње да су учествовали у тучи, идентификовани су и лишени 
слободе Н.П. и М.Д. из Бање Луке. Лице Н.П. се сумњичи да је извршило 
кривично дјело „Тјелесна повреда“ на штету четрдесетдвогодишњакиње, а М.Д. 
кривично дјело „Телесна повреда“ на штету Н.П.  

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука који је наложио да се, након комплетирања и документовања 
предмета, у редовној процедури достави извјештај против осумњичених.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 03.10.2019. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана извршена провала у кућу у Дервенти, одакле је отуђен 
накит. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 03.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица С.Ц., Г.П. и З.М., сви из Добоја, због основа сумње да су извршила  
кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. 

 
На локалном путу у мјесту Модран, подручје општине Дервента, 

03.10.2019. године, око 10,05 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице иницијала С.Т. са подручја општине Дервента, које је 
управљало путничким аутомобилом марке „Smart” и лице иницијала П.Л. са 
подручја општине Дервента, које је управљало путничким аутомобилом марке 



„VW Golf 2”. У овој саобраћајној незгоди лице иницијала С.Т. је задобило тешке 
тјелесне повреде и исто је након указане љекарске помоћи у Дому здравља 
Дервента и у добојској болници, превезено у Универзитетско клинички центар 
Републике Српске у Бањој Луци, гдје је задржано на лијечењу. Лицу иницијала 
П.Л. указана љекарска помоћ у Дому здравља Дервента. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Дервента. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Невесиње једно лице је пријавило да му је лице 

иницијала Д.М. упутило ријечи пријетње. У току је документовање кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 03.10.2019. године, пријављено је да у 

угоститељском објекту у улици Гаврила Принципа, општина Братунац, једно 
лице нарушава јавни ред и мир вријеђањем присутних. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Братунац који су затекли у чињењу прекршаја лице 
М.Н. из Братунца, које су том приликом лишили слободе. Полицијски 
службеници настављају даљи рад на документовању прекршаја. 

 


