
На подручју Републике Српске, 09.09.2019. године евидентирано је:   

   

КРИМИНАЛИТЕТ   

(По ПУ: Бања Лука 6, Приједор 5, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње   

1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 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): 1 

• 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): 6  

• чл. 226. (тешка крађа): 3 

• чл. 227. (разбојништво): 0   

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0   

• остала КД против имовине: 7  

• остала КД: 3  

   

ЈАВНИ РЕД И МИР   

(По ПУ: Бања Лука 1, Приједор 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње   

0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)   

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7   

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8   

• чл. 8. (вријеђање): 2   

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

• чл. 12. (туча и физички напад): 1  

• чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја): 0  



 

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

• остали прекршаји: 3 

   

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ   

(По ПУ: Бања Лука 13, Приједор 3, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње   

1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)   

УКУПНО: 26 

• са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 

лакше повријеђена лица: 8)   

• са материјалном штетом: 21  

   

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ   

• пожари: 1 

• експлозије: 0   

• хаварије: 0   

   

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а   

• укупно: 8 

• позитивних: 2 

   

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

Илегалне миграције нису евидентиране. 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ   

   

   

ПУ Бањалука 

 

Полицијским службеницима Полицијске управе Бања Лука, 09.09.2019. 
године, пријављено је да је у Бања Луци у улици Војводе Пере Креце, НН 
извршилац отуђио теретно возило „VW Transporter“ произведен 1986. године. 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука предузимају све 
неопходне мјере и радње у циљу проналаска отуђеног возила и извршиоца. 
 

ПУ Добој    

   
Полицијској станици Добој 2, 09.09.2019. године, пријављено је да је у 

претходних шест дана на подручју Града Добоја, извршена провала у путнички 
аутомбил, одакле је отуђен златни накит. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 



 

Полицијској станици Добој 1, 09.09.2019. године, пријављено је да је 
претходног дана на подручју Града Добоја, извршена провала у вјерски објекат, 
одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 

ПУ Зворник  

  

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 09.09.2019. 

године око 17,20 часова, у мјесту Улице, град Зворник, у којој су учествовали Д.Ђ. 

из Зворника, која је управљала путничким аутомобилом марке „VW Golf” и А.П. из 

Зворника, која је управљала путничким аутомобилом марке „VW Passat”. У овој 

саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобило једно малољетно лице које 

се налазило у путничком аутомобилу „VW Golf”. Повријеђеном лицу је указана 

љекарска помоћ у Дому здравља Зворник. Рад на документовању саобраћајне 

незгоде је у току. 

 

Полицијска станица Осмаци, 09.09.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 

лица З.С. из Осмака, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела 

„Тјелесна повреда“ и „Насилничко понашање на спортској приредби или јавном 

скупу“. 

 

ПУ Требиње   

   

  Полицијској станици Билећа пријављено је да су два или више непознатих 

лица, дана 08.09.2019. године, око 22,15 часова, из једне породичне куће у 

Билећи отуђили ватрено оружје. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Тешка 

крађа“. 

 

 ПУ Градишка  

  

Полицијској станици  Нова Топола, 09.09.2019. године око 18,00 часова 

пријављено је да је у мјесту Романовци, град Градишка, дошло до пожара на 

помоћном објекту – складишту  приватног власништва. Наводе пријаве 

потврдили су полицијски службеници Полицијске управе Градишка,  који су на 

лицу мјеста затекли Професионалну ватрогасну јединицу Градишка и 

Професионалну ватрогасну јединицу Лакташи, који су предузимали све мјере и 

радње на  локализовању пожара. Полицијски службеници Полицијске управе 

Градишка, када се стекну услови, извршиће увиђај, те предузети све потребне 

мјере и радње са циљем утврђивања свих околности настанка пожара.  

  

  

  


