
На подручју Републике Српске, 22.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 3 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): 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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Зворник 1 ПУ Фоча 7 УКУПНО 8 

Индија 1 Сирија 3 

Мароко 1 

Курдистан 3 

Индија 1  

Сирија 3 

Мароко 1 

Курдистан 3 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 22.10.2019. године, поступили су по запримљеној пријави да 
је извршено кривично дјело „Крађа“ торбе са новцем и личним документима, из 
козметичког салона у улици Саве Мркаља у Бања Луци. Истог дана, на основу 
оперативног рада, идентификовали су и лишили слободе Б.М. из Бање Луке. О 
свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука 
који је наложио да се у редовној процедури достави извјештај против Б.М. за 
кривично дјело „Крађа“. Отуђени предмети су пронађени и биће враћени 
власнику.  

 
Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 22.10.2019. године, лишили су слободе Д.Ћ. и В.Ј. из Бања 
Луке и расвјетили кривично дјело „Тешка крађа“ извршено 21.10.2019. године у 
улици Раде Кондића у Бања Луци, проваљивањем у кућу из које су отуђили 
новац. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука који је наложио да се у редовној процедури достави извјештај против 
осумњичених за кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 22.10.2019. године, пријављено је да 

непознато лице из трговинског објекта у Модричи, отуђило одређену текстилну 
робу. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 



Полицијска станица Теслић, 22.10.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица иницијала Н.Б. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Тјелесна повреда“ и против лица иницијала М.Ј. из Теслића, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају. 

  
Полицијска станица Модрича, 22.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица иницијала М.Р. из Оџака, ФБиХ, због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 22.10.2019. године, 
лишили су слободе лице иницијала А.С. са подручја града Добоја, возача који је 
одбио да се подвргне алкотестирању. Непосредно након наведеног, лишено је 
слободе и лице иницијала Н.П. са подручја града 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. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,57 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 22.10.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ф.М. из Брода, пјешака код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,24 g/kg и лице иницијала С.П. возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,59 g/kg. 
 


