
На подручју Републике Српске, 22.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 1 

 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 15 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Бања Лука 33 ПУ Фоча 7 УКУПНО 40 

Пакистан 33 Мароко 4, 

Алжир 2, 

Либија 1 

Пакистан 33, 

Мароко 4, 

Алжир 2, 

Либија 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, 22.09.2019. године, 

око 02,40 часова поступили су по запримљеној пријави нарушавања јавног реда 
и мира испред угоститељског објекта у Улици браће Шеварика и лишили су 
слободе два лица из Кнежева због сумње да су нанијели повреде 
двадесетшестогодишњаку. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на утврђивању свих околности као и 
евентуалне повезаности других лица је  у току. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 22.09.2019. године, 

лишили су слободе З.М. из Теслића, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,11 g/kg.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 23.09.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.П. из Добоја, због почињених прекршаја 
из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) и члана 24. 
(Ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске. Наведено лице се оглушило о наредбу полицијских 
службеника да престане са нарушавањем јавног реда и мира а потом је истима 
упутило погрдне ријечи. 

 
 
 
 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 22.09.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из куће приватног власништва у мјесту Доња 
Пилица, град Зворник, отуђило одређену количину новца и златног накита. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица 

иницијала С.К. пронашли и одузели 3,4 гр. зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Против наведеног лица слиједи 
подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног 
прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На регионалном путу Шипово-Језеро, у мјесту Ступна, општина Шипово, 

22.09.2019. године, око 17,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
Б.Ш. из Шипова управљајући путничким аутомобилом „Passat“ изгубила 
контролу над истим, те слетила са коловоза. У овој саобраћајној незгоди 
тјелесне повреде je задобила сувoзач Б.Д. из Републике Аустрије која је 
превезена у Дом здравља Шипово гдје јој је указана медицинска помоћ, након 
чега је упућена на даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања 
Лука. 

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


