
На подручју Републике Српске, 02.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**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: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 3 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Приједор   23 УКУПНО    23 

Ирак                10 
Сирија              8 
С.Арабија         5 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 02.05.2019. године 

извршили су увиђај двије саобрћајне незгоде и то на регионалном путу 
Прњавор-Србац, у мјесту Долине, Прњавор, у којој су учествовали Д.Ј 
путничким аутомобилом марке „Opel“ и С.С. мотоциком марке „Yamaha“ који је 
задобио повреде. Друга саобраћајна незгода се догодила на магистралном путу 
Прњавор-Клашнице, у мјесту Насеобина Лишња, Прњавор гдје је усљед 
слијетања са коловоза путничког аутомобила марке „Opel“ возач Н.Ф задобио 
повреде. Обојици повријеђених лица указана је помоћ у Универзитетском 
клиничком центру Републике Српске.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 02.05.2019. 

године, извршили су увиђај у Шарговачкој улици, Бања Лука, гдје је на паркинг 
простору у двориштву породичне куће, дошло до пожара на путничком 
аутомобилу марке „WV Golf“. О наведеним околностима упознат је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на 
утврђивању узрока пожара као и свих околности везаних за наведено је у току.  

  
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 02.05.2019. године, пријављено је да је 

01/02.05.2019. године извршена провала у спортску кладионицу који се налази у 
мјесту Јакеш, општина Модрича. Према изјави власника из металне 
незакључане касе отуђен је новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

  



Полицијској станици Теслић, 02.05.2019. године, пријављено је да је лице 
С.И., с подручја општине Теслић извршио оштећење моста на локалном путу у 
мјесту Горњи Очауш. По пријави поступили полицијски службеници Станичног 
одјељења Блатница и потврдили наводе пријаве. По комплетирању предмета 
биће поднешен извјештај ОЈТ Добој за кривично дјело „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 02.05.2019. године, 

лишили су слободе бициклисту Г.К. (1984), из Брода, код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 3,25 g/kg. 

 
ПУ Зворник  
 
На регионалном путу Каракај-Сапна, у мјесту Јардан, град Зворник, 

02.05.2019. године око 18,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Е.М. (1986) који је управљао путничким аутомобилом марке „Golf“ и 
А.Т. (1984) који је управљао путничким аутомобилом марке „Škoda“. У овој 
саобраћајној незгоди, учесник А.Т. је задобио тјелесне повреде које су 
констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај на мјесту 
саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде 
је у току. 

 
Полицијској станици Зворник, 02.05.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Каракај, град Зворник, дошло до пожара на путничком аутомобилу марке 
„Audi 80“. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске управе Зворник. Пожар је локализован од стране припадника 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник, приликом чега није било 
повријеђених лица. У току је рад на документовању наведеног догађаја. 

 


