
На подручју Републике Српске, 03.11.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 6, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица:  (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 7, 
лакше повријеђена лица: 6 ) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Фоча 4 Укупно 4 

Мароко 4 Марко 4 

 
 

ПУ БАЊА ЛУКА 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 2.11.2019. године 
око 02,20 часова, поступили су по запримљеној пријави да је 
тридесетједногодишњак задобио повреде током туче  у клубу у Улици краља 
Петра првог Карађорђевића, Бања Лука.  Исте ноћи, због сумње да је 
учествовао у тучи лишен је и испитан Н.К. из Бање Луке, а такође и два лица су 
лишена слободе и то Д.С. и Н.Б. обојица из Бање Луке, због посједовања бијеле 
прашкасте материје која асоцира на опојну дрогу кокаин.  Обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се 
предузму потребне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности и да се у 
редовној процедури достави извјештај. 
 
 
ПУ ДОБОЈ 

Полицијској станици Брод, 03.11.2019. године, пријављено је да је у 
улици Петра Петровића Његоша у Броду дошло до туче између више лица. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицјске станице Брод који су 
идентификовали учеснике наведеног инцидента, те ће по документовању и 
комплетирању предмета Окружном јавном тужилаштву Добој доставити 
Извјештај о извршеним кривичним дјелима „Тјелесна повреда“, „Насилничко 
понашање“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 Полицијској станици Добој 1, 03.11.2019. године, пријављено је да 
се у близини куће пријавитеља која се налази на подручју града Добоја, налази 
разбијен путнички аутомобил марке „Opel“, те да исти не зна у чијем је 
власништву. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске 
станице Добој 1 који су утврдили да је наведено возило власништво лица 
иницијала С.Б. те да је исто оштећено у току ноћи 02/03.11.2019. године, од 
стране лица иницијала С.Л., са подручја града Добоја. По документовању и 
комплетирању предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Насилничко понашање“. 



Полицијској станици Модрича, 03.11.2019. године, пријављено је да је у 
улици Јована Дучића у Модричи, избио пожар на деветом спрату  стамбене 
зграде. У пожару који су локализовали припадници Територијалне ватрогасне 
јединице Модрича повријеђених лица није било. Полицијски службеници 
Полицијске станице Модрича заједно са инспектором ѕа експлозивне материје и 
послове заштите од пожара ПУ Добој поступили су по наведеном, приликом 
чега су утврдили да је пожар у стану власништво лица иницијала С.С.  
највјероватније настао усљед неисправних електроинсталација, приликом чега 
је дјелимично изгорио намјештај у унутрашњости истог. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.   

Полицијској станици Брод, 03.11.2019. године, пријављено је да у дворишту 
породичне куће власништво лица иницијала Б.М. са подручја града Добоја гори 
помоћни објекат. Пожар су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Брод који су спријечили даље ширење, док повријеђених 
лица није било а приликом наведеног пожара изгорјела су три помоћна објекта.  
 
 

ПУ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

Полицијској станици Соколац, дана 03.11.2019. године пријављено је да је у 
улици Цара Лазара у Сокоцу лице М.Ј. физички напао лице Д.К. обојица из 
Сокоца, нанијевши му тјелесне повреде у предјелу главе. 

Полицијски службеници лишили су слободе М.Ј. над којим је извршена 
криминалистичка обрада и у току је документовање предмета, након чега ће 
надлежном тужилаштву, против наведеног, бити достављен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу  „Тјелесна повреда“. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву. 

Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, дана 03.11.2019. године, 
на подручју општине Рогатица, зауставили су и контролисали путнички 
аутомобил марке „Volkswagen“ тип „Jetta“, којим је управљао М.Т. из Сокоца.  

Извршеним провјерама утврђено је да регистарске ознаке не припадају 
наведеном возилу, те да је исто одјављено из евиденције регистрованих 
возила.  

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и 
након документовања предмета, против наведеног, биће достављен извјештај о 
почињениом кривичном дјелу „Посебни сучајеви фалсификовања исправа“. 
 
 
ПУ БИЈЕЉИНА 

Полицијска станица Бијељина 2, 02.11.2019. године око 23,50 часова 
запримила је пријаву, да је НН мушко лице оштетило инвентар у угоститељском 
објекту у Бијељини. Оперативним радом идентификован је починилац. 
Утврђено је да се ради о лицу А.Д., против којег следи извјештај надлежном 



тужилаштву због почињеног кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

Полицијска станица Бијељина 2, 03.11.2019. године око 18,00 часова од 
стране оштећеног запримила је пријаву, да је НН лице или више њих насилно 
ушли у његову породичну кућу у мјесту В.Обарска одакле су отуђили мању 
количину златног накита. Од стране полицијских служебника извршен је увиђај 
лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 2, приликом 
обављања својих редовних послова и задатака извршили су легитимисање и 
контролу лица З.М. Код наведеног лица је приликом контроле пронађена 
прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Кокаин“ 
укупне масе 0,8 грама. Против наведеног лица следе Законом превиђене мјере 
и радње. 

 

ПУ ТРЕБИЊЕ 

Полициској станици Требиње, једно лице је пријавило да му је непознато 
лице или више њих оштетило путнички аутомобил. У току је расвјетљавање 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 


