
На подручју Републике Српске, 17.07.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 12, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 4, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 



 са посљедицама по лица:  7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Добој 2 ПУ Фоча 6 ПУ Приједор 3 УКУПНО 11 

Сирија 2 Пакистан 6 Мароко 3  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 

 У Добоју, 17.07.2019. годие, у 10,05 часова, полицијски службеници ПС 
Добој 1, утврдили су да је М.К. довезао и продао С.Ш., обојица из Добоја 2,76 
м3 огревног дрвета без потребне документације. Дрва су привремено одузета 
предата радницима Шумког газдинства Добој. 
 
 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Пале, дана 17.07.2019. године око 09,40 часова 
пријављено је да је у мјесту Стамболчић, општина Пале непознати извршилац 
или више њих отуђио већи број металних елемената, са стубова за напајање 
електричном енергијом, чиме је причињена материјална штета у износу од око 
3.000,00 КМ предузећу надлежном за пренос електричне енергије. О свему 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, извршен 
увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 
 ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица 

иницијала А.Т. (1993) пронашли и одузели 0,7 гр. зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Против лица слиједи 
подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, због почињеног 
прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога. 
  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала С.Б. (1972), починило кривично дјело „Напад на службено лице у 
вршењу службене дужности“.  



ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Братунац, 17.07.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица Г.В. из Братунца, због постојања основа сумње да је починило кривично 
дјело „Утаја“. 
 
 ПУ Градишка 
 

У Улици XVI крајишке бригаде, град Градишка, 17.07.2019. године око 
23,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Ј.Ц. из 
Градишке са путничким аутомобилом марке ,,Renault“ и В.М. из Градишке са 
путничким аутомобилом марке ,,BMW“. Увиђај на лицу мјеста извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка, којом приликом је утврђено да је на путничким возилима причињена 
материјална штета. Током вршења увиђаја саобраћајне незгоде, Ј.Ц. је ометао 
полицијске службенике у вршењу службене радње, те је извршеним 
алкотестирањем код истог утврђено присуство алкохола у организму, након 
чега је и лишен слободе. Због почињених прекршаја по Закону о јавном реду и 
миру и Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, по 
коплетирању предмета против истог слиједи подношење захтјева за покретање 
прекршајног поступка надлежном суду. 


