
На подручју Републике Српске, 22.07.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 4 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица:  9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Добој 2 УКУПНО 2 

Сирија 2  

 
 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 22.07.2019. године 

око 23,00 часова, поступили су по запримљеној пријави да je 
четрдесетосмогодишњак усљед задобијених повреде током рада са трактором, 
на њиви у мјесту Шаринци, општина Прњавор, преминуо. Увиђај на лицу мјеста 
извршен је у присуству дежурног мртвозорника Дома здравља Прњавор. 
Обавјештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, а на основу предузетих мјера и радњи утврђено је да нема 
елемената кривичног дјела.    

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници полицијске станице Модрича утврдили су да су 

22.07.2019. године, у времену од 00,30 до 03,00 часова, на подручју општине 
Вукосавље, два лица оштетила имовину једно другом. Један од извршилаца је 
каменом разбио предње вјетробранско стакло на аутомобилу марке „ауди А6“ 
власништво оштећенг лица који је био паркиран испред његове породичне куће. 
Убрзо након овог догађаја, оштећено лице је отишло пред кућу извршиоца 
поменутог дјела и камењем полупало стакла на пет прозора. У току је рад на 
расвјетљавању кривичних дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 22.07.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештаје о извршеном кривичнимм дјелима 
против: лица З.С. са подручја Града Добоја, због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Тешка крађа“; лица М.М. са подручја Града Добоја, због основа 
сумње да је извршило три кривична дјела „Крађа“. 



 
Полицијска станица Брод, 22.07.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Д., са подручја општине Брод, због основа сумње да су извршила  
кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор, дана 22.07.2019. године, око 01,05 часова, 

пријављено је да је у улици Младена Стојановића у мјесту Козарац, извршено 
кривично дјело над објектом трговачког центра. На лицу мјеста извршен увиђај, 
којим је утврђено да су непознати извршиоци из унутрашњости објекта отуђили 
металну касу са неутврђеном количином новца и неутврђену количину 
цигарета, чиме су починили кривично дјело „Тешка крађа“. Материјалана штета 
биће накнадно утврђена након извршеног пописа. Обавјештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца је у току.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, дана 22.07.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из куће приватног власништва у мјесту Роћевић, 
град Зворник, отуђило одређену количину новца и златног накита. Увиђај су 
извршили полицијски службеници ПС Козлук, који су о свему обавјестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 


