
На подручју Републике Српске, 09.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Приједор 3, Добој 9, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 
0, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО КД : 20 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 9 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 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): 1 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Приједор 4, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 09.12.2018. године 

око 20,50 часова, поступили су по запримљеној пријави да је од стране 
непознатог маскираног лица извршено кривично дјело „Разбојништво“ у 
спортској кладионици у Улици Цара Душана, мјесто Трн, општина Лакташи. На 
лицу мјеста извршен је увиђај, материјална штета износи око 850,00 КМ. О 
наведеним околностима упознат је дежурни окружни јавни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука. Рад на идентификовању извршиоца и 
расвјетљавању кривичног дјела је у току.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 09.12.2018. године, пријављено је да је 

истог дана, са паркинг простора на подручју града Добоја, отуђен путнички 
аутомобил марке „BMW“. Према изјави пријавитеља причињена материјална 
штета износи од око 3.000 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 09.12.2018. године, пријављено је да је у 

претходна два дана на подручју општине Теслић, отуђена радна машина. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Теслић, 09.12.2018. године, пријављено је да је у 
претходних седам дана извршена провала у помоћни објекат на подручју 
општине Теслић, одакле је отуђена одређена количина  алкохолног пића. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Теслић, 09.12.2018. године, пријављено је да је у 
претходних осам дана на подручју општине Теслић, извршена провала у 
породичну кућу и помоћни објекат, одакле је отуђена моторна пила, косачица, 
одређени прехрамбени производи и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 09.12.2018. године, пријављено је да је 

истог дана на подручју општине Модрича, извршена провала у просторије  



манастирског конака, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 09.12.2018. године, пријављено је да је 

истог дана на подручју општине Дервента, извршена провала у породичну кућу 
одакле је отуђено ватрено оружје, накит и новац. У току је рад на расвјетавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Дервента, 09.12.2018. године, пријављено је да је у 
претходна два дана на подручју општине Дервента, непознато лице или више 
њих извршило оштећења на паркираном аутобусу, власништво привредног 
друштва из Прњавора. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“ 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 09.12.2018. године, 

лишили су слободе лице Б.В. (1968) са подручја општине Теслић, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,59 g/kg. Наведено лице је 
претходно учествовало у саобраћајној незгоди са материјалном штетом на 
подручју општине Теслић. Против наведеног лица биће предузете законом 
предвиђене мјере и радње.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Јоховац, 09.12.2018. 

године око 01,30 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Golf” којим је управљао Б.С. (1991) из 
Милића, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. 
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој установи 
Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Милићи. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани 
посједује 2,28 g/kg алкохола у организму, због чега је лишен слободе. У току је 
рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
ПУ Градишка  
 
На подручју Полицијске управе Градишка, 09.12.2018. године, пронађено 

је шест миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Пет миграната су држављани Сирије, а један мигрант је држављанин 
Туниса. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне 
полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 
 

 
 


