
На подручју Републике Српске, 02.07.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 18 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 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): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 20 



 са посљедицама по лица:  4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бања Лука    12 ПУ Приједор         39 УКУПНО    51 

Сирија                10 
Пакистан             2 
 

Пакистан               31 
Индија                    2 
Бангладеш              6      

 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи извршили су 

увиђаје саобраћајних незгода које су се догодиле, 02.07.2019. године око 17,20  
часова, у улици Немањина, општина Лакташи, а у којој су учествовали Д.Б. 
путничким аутомобилом „Seat“ и Д.В. мотоциком „Honda и 03.07.2019. године 
око 06,30 часова, која се догодила на магистралном путу Бања Лука-Градишка, 
а у којој су учествовали Д.Ђ. путничким аутомобилом марке „Golf“ и З.П. 
мотоциком „Honda“. У обе саобраћајне незгоде мотоциклисте су задобиле 
повреде и превезени су у Универзитетско клинички центар Републике Српске, а 
о свему је обавијештен и дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука који је наложио да се предузму потребне мјере и радње 
са циљем утврђивања узрока саобраћајних незгода и одговорности учесника. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 02.07.2019. године, пријављено је да је у 

претходних неколико дана, на подручју општине Теслић, извршена бесправна 
сјеча и одвоз одређене количине огревног дрвета. У току је рад по наведеном. 
Након документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву 
Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 02.07.2019. године, пријављено је да је 

истог дана отуђен бицикл, који се налазио исред улазних врата стана 
оштећеног лица из Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 



Полицијској станици Добој 1, 02.07.2019. године, пријављено је да је у 
претходна три мјесеца на подручју града Добоја, извршена провала у кућу, 
одакле је према изјави оштећене отуђен разни алат, алкохолна пића и одјевни 
предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Станари, 02.07.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.Ђ. са подручја општине Станари, због основа сумње да је извршило два 
кривична дјела „Крађа“ и једно кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Модрича, 02.07.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ђ.С. и С.М., оба из Модриче,   због основа сумње да су извршила  
кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 02.07.2019. године, пријављено је да је у 

улици Карађорђева, град Зворник, лице иницијала С.С.Р. физички напало 
малољетно лице, које је том приликом задобило тјелесне повреде. 
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Зворник. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“.   

 
 


