
На подручју Републике Српске, 13.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**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): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 2 

 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 1 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

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

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 27 



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

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Зворник 6 УКУПНО 6 

Бангладеш 5 
Пакистан 1 

 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 13.10.2019. године, лишили су слободе пет лица, која су 
идентификована након запримљене пријаве од 13.10.2019. године, да су 
нанијела тешке тјелесне повреде двадесетдвогодишњаку на паркинг простору у 
улици Иве Лоле Рибара, Бања Лука. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, је наложио да се након комплетирања 
предмета достави извјештај за кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“ .  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају 

потребне мјере и радње са циљем провјере навода запримљене пријаве да је 
непознато лице током ноћи 11/12.10.2019. године, извршило кривично дјело у 
фирму половних возила у мјесту Рамићи, Бања Лука, као и да су паркинг 
простора отуђени путнички аутомобил „Golf“ i „Tuareg“. О наведеним сазнањима 
упознат је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 13.10.2019, године, пријављено је да је у 

претходна четири дана извршена провала у кућу на подручју града Добоја, 
одакле је отуђено ватрено оружје. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Брод, 13.10.2019. године, пријављено је да је на 

паркингу бензинске пумпе у Броду, оштећена церада на теретном возилу, 
одакле су потом отуђени пакети са текстилном робом. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 



На регионалном путу Р-265 Добој – Маглај, у мјесту Трбук, подручје града 
Добоја, 13.10.2019. године, око 01, 30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој је учествовало лице иницијала М.Д. са подручја града Добоја, које је 
управљало путничким аутомобилом марке „VW Golf“ и пјешак, лице иницијала 
С.С. са подручја града Добоја, који је задобио тешке тјелесне повреде. Лицу 
С.С. је указна љекарска помоћ у добојској болници, гдје је исти задржан на 
лијечењу. Извршеним алкотестирањем код пјешака је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1, 91 g/kg. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

  
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 13.10.2019. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у Зворнику, лице иницијала Ф.Џ. из Зворника, 
физички напало оштећеног, који је том приликом задобио тјелесне повреде. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја.   


