
На подручју Републике Српске, 02.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 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): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 36 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Добој 1 ПУ Звориник 10 УКУПНО 11 

Мароко 1 Ирак 10 Мароко 1 
Ирак 10 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 02.09.2019. године, идентификовали су и лишили слободе Н.Ј. 
осумњиченог да је током ноћи 01/02.09.2019. године извршио кривично дјело 
„Тешка крађа“ у угоститељски објекат у мјесту Мишин Хан, Бања Лука одакле је 
отуђио новац. 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. 
 

Полицијски службеници полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Бања Лука, 02.09.2019. године око 19,15 часова извршили су увиђај саобраћајне 
незгода која се догодила у Улици краља Петра другог, Бања Лука, а у којој су 
учествовали М.М. путниким аутомобилом „Nissan“ и осамдесетседмогодишња-
киња, која је задобила повреде. Обавјештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука, који није излазио на лице мјеста, а рад на 
утврђивању узрока саобраћајне незгоде и одговорности учесника је у току. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 02.09.2019. године, пријављено је да је дана 

15.08.2019. године, оштећено лице док је шетало пса на шеталишту у Броду, 
нападнуто од стране другог пса при чему је исто задобило повреде у виду уједа.  

По наведеном поступају полицијски службеници Полицијске станице 
Брод. О наведеном  је обавијштен дежурни тужилац ОЈТ Добој који се изјаснио 
да наведено има обиљежје кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.  

 
Полицијска станица Добој 1, 02.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



лица А.В. из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Извјегавање давања издржавања“.  

  
Полицијска станица Станари, 02.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Ћ. из Станара, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“ и против лица М.Ћ. из Станара, због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Крађа“ 
 

ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Дубраве, град 

Градишка, 02.09.2019. године око 14,40 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Ј.Х. из Градишке са путничким аутомобилом 
марке ,,Passat“ и Д.А. из Београда, Република Србија, са аутобусом марке 
,,Berkhof VDL“. Возач Ј.Х. задобио је тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста 
извршили су полицијски службеници Полицијске управе Градишка. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу Мркоњић Град-Превиле, у мјесту Подоругла, општина 

Мркоњић Град,  02.09.2019. године, око 10,30 часоваа, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је возач  Д.И. из Мркоњић Града управљајући мопедом марке 
„KYMCO“ изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач Д.И. који је превезен у 
Дом здравља Мркоњић Град гдје му је указана медицинска помоћ, након чега је 
упућен на даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 
 


