
На подручју Републике Српске, 30.09.2019. године евидентирано је: 

КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 

3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД: 22 

**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): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 

0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 



 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): 0 

 остали прекршаји: 0 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 4, Приједор 

2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 36 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 

лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 31 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 9 

 позитивних: 0 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Бијељина 1 УКУПНО 1 

Ирак 1  

 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

 ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 30.09.2019. године, поступили су по запримљеној пријави да је 

извршено кривично дјело „Крађа“ одјевних предмета из бутика у улици Јована 



Дучића, Бања Лука и истог дана, на основу оперативног рада, идентификовали су 

и лишили слободе О.М. из Бање Луке. О свему је обавјештен дежурни тужилац 

Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у редовној 

процедури достави извјештај против О.М. за кривично дјело „Крађа“. 

Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 30.09.2019. године, током обављања редовних послова и 

задатака, у улици Скендера Куленовића, Бања Лука, затекли су М.К. и М.Л. у 

крађи погонског горива из возила. Због сумње да су извршили кривично дјело 

„Крађа, обојица су лишени слободе. О свему је обавјештен дежурни тужилац 

Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у редовној 

процедури достави извјештај против осумњичених за кривично дјело „Крађа“. 

Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 30.09.2019. године, током обављања редовних послова и 

задатака, у Улици краља Петра првог Карађорђевића, Бања Лука, затекли су И.Ш. 

из Приједора, у продаји робе (парфеми, сунчане наочаре, батеријске лампе и др.) 

без акцизних марки.  Обавјештен инспектор Одјељења за инспекцијске послове 

Града Бања Лука, који ће предузети мјере и радње из њихове надлежности. 

ПУ Добој 

Полицијској станици Станари, 30.09.2019. године, пријављено је да лице 

М.Ћ. врши одвоз дрвних сортимената који су му одузети претходни дан од стране 

радника Шумског газдинства Добој. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 

Окружног јавног тужлатва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје 

кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Дервента, 30.09.2019. године, пријављено је да је истог 

дана извршена провала у стан у Дервенти. Извршен је преглед лица мјеста. У току 

је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Теслић, 30.09.2019. године, пријављено је да је истог 

дана извршена провала у кућу. Лице мјеста је обезјеђено до јутарњих часова, када 

је бити извршен увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 

крађа“. 

Полицијска станица Дoбој 1, 30.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 

лица једног малољетног лица из Добоја, због основа сумње да је извршило  

кривично дјело „Крађа“ и против лица З.Б., Д.Ш., Д.Ш., А.С., сви из Добоја и против 

А.Д. из Зенице, ФБиХ, због основа сумње да су извршила  кривично дјело 

„Насилничко понашање“. 



Полицијска станица Дoбој 2, 30.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 

лица А.К., са подручја општине Крешево, због основа сумње да је извршило  

кривично дјело „Крађа“. 

Полицијска станица Теслић, 30.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 

лица Г.Т. из Теслића, због основа сумње да је извршило  кривично дјело „Крађа“ и  

против лица Б.Ц. из Теслића, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 

„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

Полицијска станица Модрича, 30.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 

лица М.Т., З.В. и М.С., сви из Модриче, због основа сумње да су извршила  

кривично дјело „Тешка крађа“ и  против лица Р.С. и Д.С., оба из Модриче, због 

основа сумње да су извршила  кривично дјело „Крађа“. 

Полицијска станица Петрово, 30.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 

лица С.В. из Добоја, због основа сумње да је извршило  кривично дјело „Крађа“. 

Полицијска станица Дервента, 30.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 

лица С.П. из Дервенте, због основа сумње да је извршило  кривично дјело „Тешка 

крађа“. 

 ПУ Зворник 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 30.09.2019. 

године око 18,10 часова, у мјесту Челопек, град Зворник, у којој су учествовали 

Д.Р. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке „VW Golf”, М.К. 

из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке „VW Golf” и М.С. из 

Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке „Mitsubishi”. У овој 

саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобио учесник М.К. Повријеђеном 

лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница Зворник. 

Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

Полицијска станица Осмаци, 30.09.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 

лица Р.Х. из Калесије, због постојања основа сумње да је починило кривично 

дјело „Крађа“. 



 

 


