
На подручју Републике Српске, 08.07.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 6, Бијељина 8, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 23 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 9 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 1 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица:  5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бијељина      12 ПУ Добој        3 ПУ Приједор      1 УКУПНО      16 

Бангладеш         12 Мароко          3 Пакистан            1  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 ПУ Бања Лука 
 
 Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 09.07.2019. 
године, око 02,50 часова, запримили су пријаву и предузимају потребне мјере и 
радње са циљем утврђивања свих околности настанка пожара у кући у улици 
Паве Радана, Бања Лука. Пожар су локализовали припадници Ватрогасне 
бригаде Града Бања Лука, обавјештено Окружно јавно тужилаштво Бања Лука. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 08.07.2019. године, пријављено је да је у 

претходних 15 дана на мјесном гробљу на подручју општине Модрича, са 
надгробног споменика  отуђена бронзана биста. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 08.07.2019. године, пријављено је да је 

током мјесеца маја 2019. године, извршено отуђење одређене машине 
власништво привредног друштва из Теслића,  која се налазила на задужењу 
код радника наведеног предузећа. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има 
обиљежје кривичног дјела „Утаја“. 

  
Полицијској станици Теслић, 08.07.2019. године, пријављено је да је у 

претходних неколико дана извршена провала у кућу на подручју општине 
Теслић. О евентуално отуђеним стварима власник ће се изјаснити након 
доласка из иностранства. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 



Полицијска станица Добој 1 08.07.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица И.Н. из Добоја,  због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Избјегавање давања издржавања“, против лица Г.М. из Добоја, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“ и против лица 
Р.С. из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Тјелесна 
повреда“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 08.07.2019. године, 

на подручју општине Станари, а на основу наредбе Основног суда Добој, 
изршили су претрес куће и помоћних објеката које користи лице С.Р, приликом 
чега је пронађено и одузето укупно 26, 84 g зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану и други предмети који се могу 
користити приликом паковања опојне дроге. Након документовања и 
комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња 
и промет опојних дрога“.   

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, запримила је пријаву, да је непознато 

лице или више њих, на мјесном гробљу у мјесту Попови отуђили двије 
месингане вазне и једну бронзану бисту. По пријави поступили полицијски 
службеници који су извршили увиђај. О свему је обавјештено надлежно 
тужилаштво због почињеног кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијска станица Бијељина, запримила је пријаву од стране оштећеног 
лица, да је непознато лице или више њих, извршило провалу у његову 
породичну кућу у мјесту Патковача.  По изјави оштећеног отуђен је новац. Од 
стране полицијских службеника извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Власеница, 08.07.2019. године, поднијела је 

Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном 
кривичном дјелу против лица Д.Д. из Власенице, због постојања основа сумње 
да је починило кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
 


