
На подручју Републике Српске, 05.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 27 

**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): 2 

 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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 0) 

 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 4 ПУ Зворник 15 УКУПНО 19 

Алжир 4 Бангладеш 15 Алжир 4  

Бангладеш 15 

 
 

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

Бања Лука, 05.09.2019. године, идентификовали су и лишили слободе Ж.Ј. из 
Бање Луке, осумњиченог да је искористио непажњу оштећене и отуђио 
новчаник са новцем и документима. Отуђени предмети су пронађени и враћени 
оштећеној, а о наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука, под чијим надзором ће се предузимати даље мјере и 
радње према осумњиченом.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 05.09.2019. године, пријављено је да је 

претходног дана из путничког аутомобила који је био паркиран у улици Цара 
Душана у Добоју, отуђен мобилни телефон. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 05.09.2019. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана из куће на подручју града Добоја, отуђен новац различитих 
валута. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 05.09.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 04/05.09.2019. године, извршена провала у магацин, одакле је  отуђен 
новац различитих валута. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Модрича, 05.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



лица Ж.С. М.Л. и В.Л., сви из Модриче, због основа сумње да су извршила  
кривично дјело „Насилничко понашање“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 05.09.2019. године, 

на основу наредбе Основног суда Добој, извршили су претрес стана и помоћних 
просторија које за становање користи лице Ж.Н. са подручја општине Модрича, 
приликом чега је пронађена војна пушка са оквиром за муницију у коме се 
налазило 28 метака. Након документовања и комплетирања предмета 
Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“.  
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 05.09.2019. године, пријављено је да је 

на кући приватног власништва у мјесту Петрича, општина Сребреница, избио 
пожар. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница као и 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Сребреница који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Тачан узрок 
пожара и висина материјалне штете биће накнадно утврђени. 
 

Полицијска станица Братунац, поднијела је Окружном јавном тужилаштву 
Бијељина, Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица И.Р. из 
Братунца, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела 
„Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијској станици  Нова Топола, 05.09.2019. године око 21,30 часова 

пријављено је да је у мјесту Романовци, град Градишка, дошло до пожара на 
помоћном објекту – складишту приватног власништва. Наводе пријаве 
потврдили су полицијски службеници Полицијске управе Градишка, који су на 
лицу мјеста затекли Професионалну ватрогасну јединицу Градишка и 
Професионалну ватрогасну јединицу Лакташи, који су предузимали све мјере и 
радње на локализовању пожара. Полицијски службеници Полицијске управе 
Градишка, када се стекну услови, извршиће увиђај, те предузети све потребне 
мјере и радње са циљем утврђивања свих околности настанка пожара.   

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На регионалном путу  Мркоњић Град - Бјелајце, у мјесту Старо Село, 

општина Мркоњић Град, 05.09.2019. године, око 15,30 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је возач Н.Е.Ш. управљајући путничким 
аутомобилом „Opel Vectra“ изгубила контролу над истим, те слетила са 
коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач 
Н.Е.Ш. и сапутници П.Е. и двоје малољетника сви из Мркоњић Града који су 
превезени у Дом здравља Мркоњић Град гдје им је указана медицинска помоћ, 
након чега су Н.Е.Ш. и двоје малољетника упућени на даље лијечење у 
Универзитетско клинички центар Бања Лука, док је П.Е. отпуштена кући. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 


