
На подручју Републике Српске, 24.02.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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): 5 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 5 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 24.02.2019. године 

око 21,30 часова, поступили су по запримљеној пријави и извршили увиђај у 
спортској кладионици  у улици Карађорђева, Лакташи, гдје је од стране 
непознатог маскираног лица, уз пријетњу употребе ватреног оружја према 
радници, отуђен новац у износу од око 1.000,00 КМ. Обавјештен је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на 
идентификовању извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“ 
је у току.  

 
ПУ Добој 
  
Полицијској станици Добој 1, 24.02.2019. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у стан у Добоју, одакле је отуђена возачка 
дозвола, банковна картица и новац у износу од 100 КМ. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 24.02.2019. године, пријављено је да је у 

Добоју, ноћу 23/24.02.2019. годне, непозато лице разбило задње вјетробранско 
стакло на аутомобилу марке „опел кадет“. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
У Добоју, 24.02.2019. године, полицијски службеници Полицијске станице 

Добој 1 лишили у сободе лице С.Ш. (1986) из Петрова,  возача код кога је 
утвђено присуство алкохола у организму од 1,59 g/kg.  

  
У Модричи, 24.02.2019. године, полицијски службеници Полицијске 

станице Модрича лишили у сободе лице С.М. (1995) из Модриче,  возача код 
кога је утвђено присуство алкохола у организму од 1,94 g/kg.  

  
У Добоју, 24.02.2019. године, полицијски службеници Полицијске станице 

Добој 1 лишили у сободе лице С.Т. (1977) из Добоја, возача код кога је утвђено 
присуство алкохола у организму од 1,69 g/kg.  



ПУ Зворник  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 24.02.2019. 

године, предузимајући мјере и радње на спречавању и откривању кривичних 
дјела из области злоупотребе опојних дрога, у улици Светог Саве, град 
Зворник, пронашли једну пвц кесицу у којој се налази биљна материја која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, а да се у везу са тим може 
довести лице С.М. (1996) из Зворника, за које постоји сумња да је одбацило 
наведену кесицу. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. Полицијски службеници настављају даљи рад на 
документовању кривичног дјела „Неовлашћена производња и промет опојних 
дрога“. 

 
Полицијској станици Козлук, 24.02.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Доњи Локањ, град Зворник, лице иницијала Д.Т. (1984) физички напало 
два лица, која су том приликом задобила тјелесне повреде. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Козлук. У току је рад на документовању 
наведеног догађаја. 


