
На подручју Републике Српске, 23.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 4, Приједор 
4, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 6, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 2 ПУ Градишка 26 ПУ Фоча 3 УКУПНО 31 

Индија 2 Ирак 26 Мароко 3 Индија 2 

Ирак 26 

Мароко 3 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице, Полицијске 

управе Бања Лука, 23.10.2019. године, поступили су по запримљеној пријави да 
је од стране непознатог лица извршено кривично дјело „Превара“ у 
угоститељском објекту, у улици Проте Николе Костића, на начин да је лице 
приликом плаћања у више наврата ситнио новац, приликом чега је оштећену 
довео у заблуду и себи присвојио ситни и крупни новац. Истог дана, на основу 
оперативног рада, расвјетљено је кривично дјело и лишен је слободе Б.П. из 
Градишке. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у редовној процедури достави 
извјештај против Б.П. за кривично дјело „Превара“.   

 
ПУ Добој  
 
Полицијска станица Петрово, 23.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица иницијала А.П. из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијска станица Брод, 23.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Н.Х. из Зенице, ФБиХ, због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 23.10.2019. године, око 

17,35 часова, у мјесту Горње Колибе, подручје општине Брод, пронашли су 
лице иницијала Б.Б. из Брода, чији је нестанак наведеној полицијској станици 
пријављен 21.10.2019. године.  
 



ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му је лице 
иницијала М.Н.  путем телефона упутило ријечи прјетње, што је код истог 
изазвало осјећај страха и угрожености по живот и тијело. У току је 
документовање кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Романовци, град 

Градишка, 23.10.2019. године око 07,00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Г.Л. из Бања Луке са путничким аутомобилом 
марке „Audi“ и З.Б. из Градишке, са путничким аутомобилом марке „Peugeot“, а 
са којим се у возилу налазио и сувозач Ј.Ч. из Градишке, којa је у овој 
саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста 
извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Градишка. 

 
На регионалном путу Чатрња – Нова Топола, у мјесту Чатрња, град 

Градишка, 23.10.2019. године око 17,35 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали П.К. из Градишке са путничким аутомобилом 
марке „Mercedes“ и пјешак Р.Н. из Градишке, која је у овој саобраћајној незгоди 
задобила тјелесне повреде и превезена је у Универзитетско клинички центар 
Републике Српске. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске управе Градишка. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На регионалном путу Мркоњић Град - Бјелајце, у мјесту Котор, општина 

Мркоњић Град,  23.10.2019. године, око 14,40 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали З.Н. из Мркоњић Града са путничким 
аутомобилом „Škoda Fabia“ и С.К. из Мркоњић Града са путничким аутомобилом 
„Passat“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач С.К. 
који је превезен у Дом здравља Мркоњић Град гдје му је указана медицинска 
помоћ, након чега је отпуштен кући. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


