
На подручју Републике Српске, 03.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 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): 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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 36 УКУПНО 36 

Авганистан 8 
Пакистан 4 
Сирија 23 
Мароко 1 

Авганистан 8 
Пакистан 4 
Сирија 23 
Мароко 1 

 
 

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

Бања Лука, 03.09.2019. године, око 21,30 часова, лишили су слободе Б.М. из 
Републике Бугарске, који је затечен у крађи у трговини у Бањој Луци. О свему је 
обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се против осумњиченог у редовној процедури достави извјештај за 
наведено кривично дјело. Такође обавјештена је и Служба за послове са 
странцима, теренски центар Бања Лука.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.09.2019. 

године, поступили су по запримљеној пријави и извршили увиђај у мјесту Горњи 
Перван, град Бања Лука, гдје је усљед пожара изгорила породична кућа, на којој 
је причињена материјална штета од око 100.000 КМ. Пожар су локализовали 
припадници Ватрогасне бригаде Града Бања Лука. Обавјештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложиода се предузми 
потребне мјере и радње са циљем утврђивања узрока пожара и да се по 
комплетирању предмета достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.    

 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 03.09.2019. 

године, поступили су по запримљеној пријави и констатовали чињенично стање 
у мјесту Горњи Смртићи, општина Прњавор, гдје је усљед непажње власника 
изазван пожар у којем је изгорио помоћни објекат и причињена материјална 
штета од око 200.000 КМ. Пожар су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Прњавор. Обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука, а на основу до сада предузетих мјера и радњи 
утврђено је да нема елемената кривичног дјела.   



 
Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, 03.09.2019. године, 

поступањем по запримљеној пријави да су непозната лица посјекла и отуђила 
стабла букве и граба, власништво ШГ „Чемернице“ Кнежево, идентификовали 
су Б.В. и С.Б. оба из Кнежева. Материјална штета износи око 2.000 КМ. Лица су 
испитана, а након комплетирања предмета, против њих ће, Окружном јавном 
тужилаштву Бања Лука, у редовној процедури бити достављен извјештај за 
кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијска управа Добој, 03.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.П. и В.М. оба из Дервенте, због основа сумње да су извршили  кривично 
дјело „Фалсификовање исправе“, а за другопријављено лице постоји и основ 
сумње да је извршило кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог 
садржаја“. 

  
Полицијска станица Теслић, 03.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.М. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Избјегавање давања издржавања“ и против лица Д.Н. из Теслића, због основа 
сумње да је извршило  кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је једно или више 

непознатих лица у периоду 22.08. до 23.08.2019. године, из једне породичне 
куће отуђило одређену количину новца. У току је расвјетљавање кривичног 
дјела „Крађа“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала П.Б. починило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. 

 
 


