
На подручју Републике Српске, 06.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, 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): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

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

УКУПНО: 10 



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

 са материјалном штетом: 10 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 06.02.2019. 

године око 21,30 часова, поступили су по запримљеној пријави и извршили 
увиђај у спортској кладионици  у улици Раде Радића, гдје је од стране 
непознатог маскираног лица, уз пријетњу употребе ватреног оружја према 
радници, отуђен новац у износу од око 360,00 КМ. Обавјештен је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на 
идентификовању извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“ 
је у току.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 06.02.2019. 

године, испитали су  Ђ.М. и С.В. оба из Бање Луке, осумњичене да су у 2018. 
години на подручју Прњавора извршили четири кривична дјела „Крађа“ у којима 
су отуђили осамнаест (18) оваца и јагњади, причинивши материјалну штету у 
износу од око 3.100,00 КМ. Након комплетирања предмета биће поднесен 
извјештај Окружном јавном тужилаштву Бања Лука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 06.02.2019. године, пријављено је да је истог 

дана извршена провала у стан у Теслићу, одакле је отуђен новац. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијска управа Добој, 06.02.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.А. (1970) са подручја општине Дервента, због основа сумње да је 
извршило  кривично дјело „Фалсификовање исправе“.  

  
Полицијској станици Модрича, 06.02.2019. године, пријављено је да се на 

подручној Основној школи „Свети Сава“ у мјесту Врањак, подручје општине 
Модрича, запалио димњак. У пожару који су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Модрича повријеђених лица није било, 
приликом чега је изгорио мањи дио кровне конструкције који се налазио око 



димњака. Лице мјеста ће бити обезбјеђено до јутарњих часова, када слиједи 
наставак рада на утврђивању узрока пожара. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 07.02.2019. године, око 

02,20 часова,  у близини аутобуске станице у Броду пронашли су четири 
мигранта, држављани Ирака и Ирана. Наведена лица су предата Јединици 
граничне полиције Брод на даље поступање. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због сумње да је лице иницијала М.В. (1976) починило кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да су лица 
иницијала Д.Б. (1997), Н.Ш. (1997), Н.Р.(1999), Ђ.Г.(1999) и С.В.(1998) починила 
кривично дјело „Насилничко понашање“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Козлук, 06.02.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица Н.Ђ. (2000) из Зворника, због постојања основа сумње да је починило 
кривично дјело „Крађа“.  

 
 ПУ Градишка 

 
На подручју Полицијске управе Градишка,  06.02.2019. године,  пронађен 

је тридесет и један мигранат, који су на територију Републике Српске ушли из 
сусједних земаља. Тринаест миграната су држављани Ирака, седам миграната 
су држављани Сирије, четири мигранта су држављани  Либије, три мигранта су 
држављани Палестине, два мигранта су држављани Пакистана, а по један 
мигранта су држављани Марока и Судана. Пронађени мигранти предати су 
припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и 
поступање са истима. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На подручју Полицијске управе Мркоњић Град, 06.02.2019. године, око 

18,55 часова, пронађен је један илегални мигранат, који је на територију 
Републике Српске илегално ушао из сусједних земаља. Пронађени мигрант је 
држављанин Пакистана. О наведеном је обавијештена Служба за послове са 
странцима, Теренски центар Бања Лука. Лице је са потврдом о исказаној 
намјери подношења захтјева за азил и уз надзор полицијских службеника 
напустило подручје општине Мркоњић Град. 

 


