
На подручју Републике Српске, 05.06.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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: 1 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 5 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 1 

 остали прекршаји: 7 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 6, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Приједор     9 УКУПНО      9 

Сирија               7 
Судан               1 
Мароко             1            

 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступају по 

пријави, од 05.06.2019. године, да је непознато лице у току ноћи 04./05.06.2019. 
године, са паркинг простора, у Улици Јована Рашковића, у Бањој Луци, отуђило 
путнички аутомобил „Nisan“.  Испитан је  одређен број лица у циљу утврђивања 
њихове повезаности са извршењем наведеног кривичног дјeла. О наведеним 
околностима обавјештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се предузму потребне мјере и радње 
у циљу расвјетљавања кривичног дјела “Тешка крађа“. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 05.06.2019. године, пријављено је да је 

током истог дана на подручју града Добоја, у угоститељском објекту дошло до 
туче између два лица, након чега је једно од учесника туче нанијело оштећења 
на паркираном путничком аутомобилу власништво другог учесника туче. 
Приликом наведене туче лица су задобила тјелесне повреде и истима је 
указана љекарска помоћ у добојској болници. Након комплетирања и 
документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Тјелесна повреда“ и 
кривичном дјелу „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 05.06.2019. године, обратило се оштећено 

лице из Добоја које је пријавило да је непознато лице или више њих нанијело 
оштећења на паркираном путничком аутомобилу власништво истог. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 05.06.2019. године пријављено је да је у 

Улици Радивија Косорића у Сокоцу непознати извршилац или више њих 
оштетио путнички аутомобил марке „Audi“ приватног власништва.  Полицијски 
службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.  

 
Полцијској станици Пале, 05.06.2019. године пријављено је да је на 

пословном објекту у Улици Милана Симовића у Палама уклољен службени 
печат или знак, као и службена трака којом је обиљежена изречена забрана.О 
свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, 
извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Скидање или повреда службеног печата или знака“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 05.06.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Тршић, град Зворник, дошло до пожара на путничком аутомобилу марке 
„Audi“. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
управе Зворник. Пожар је локализован од стране припадника Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник, приликом чега није било повријеђених лица. У 
току је рад на документовању наведеног догађаја. 


