
На подручју Републике Српске, 16.06.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 20 

**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): 2 

 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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 3 

 остали прекршаји: 8 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 14) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 16.06.2019. године, 

лишили су слободе лице М.П. (1962) са подручја општине  Станари, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,93 g/kg. 

 
ПУ Бијељина  
 
Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски 

службеници Полицијске станице Бијељина,16.06.2019.године  изршили су 
контролу лица М.Л. и С.Д. Приликом прегледа лица М.Л.  код истог је пронађена 
зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану укупне масе 1,2 грама, док је код лица С.Д. пронађен метални 
боксер.  Након утврђивања свих чињеница следе законом предвиђене мјере и 
радње. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Трново, 16.06.2019. године пријављено је да  у 

угоститељском  објекту у Улици Срђана Кнежевића у Трнову, лице И.М. (1986) 
из Трнова, уништава инветнтар, те да је оштетио улучну расвјету у наведеној 
улици. Полицијски службеници лишили су слободе наведено лице и о свему је 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.Након 
документована предмета против И.М. надлежном тужилаштву биће достављен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 

 
На раскрсници улица Илије Бирчанина и Устаничка, општина Власеница, 

16.06.2019. године око 22,00 часа, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали М.С. (1995) који је управљао путничким аутомобилом марке „Opel” 



и Н.Б. (1960) у својству пјешака, који је том приликом задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Дом здравља Власеница, одакле је упућен у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Власеница. У току је рад 
на документовању саобраћајне незгоде. 
 
  ПУ Градишка  
 

На магистралном путу Нова Топола – Србац, у мјесту Кочићево, град 
Градишка, 16.06.2019. године око 00,25 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке ,,Golf“ којим је 
управљао Ј.В. (1995) из Српца који је у овој саобраћајној незгоди задобио 
тјелесне повреде. Извршеним алкотестирањем, код истог је утврђено присуство 
алкохола у организму. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 16.06.2019. 

године око 03,30 часова у Улици Доситејева, уочили су лице Б.М. (1991) из 
Градишке да нарушава јавни ред и мир виком и галамом. Лице Б.М се оглушило 
о наређење полицијског службеника да престане са нарушавањем јавног реда и 
мира, те исте вријеђао, након чега је лишен слободе. За почињене прекршаје у 
складу са Законом о јавном реду и миру, против лица Б.М. биће поднесен 
захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду. 


