
На подручју Републике Српске, 30.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 9 



 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 1) 

 са материјалном штетом: 8 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 22 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 30.01.2019. године, поступили су по пријави да је оштећена церада 
на приколици теретног возила, које је било паркирано у Ложионичкој улици у 
Бањoj Луци, те су недуго затим на основу оперативних информација, пронашли 
седам миграната, који су након обавјештавања дежурног окружног јавног 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, предати Служби за послове 
са странцима, Теренски центар Бања Лука.   

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 30.01.2019. године, пријављено је да је 

током мјесеца новембра 2018. године, из дворишта породичне куће оштећеног 
лица са подручја града Добоја, отуђен дио са радне машине. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
  

Полицијска станица Добој 1, 30.01.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.С. (1995) из Добоја,  због основа сумње да је извршило два кривична 
дјела „Крађа“. За пријављено лице Н.С  постоји основ сумње да је 22.01. и 
23.01.2019. године, из трговинског објекта у Добоју, у два наврата отуђило по 
флашу алкохолног пића.  

  
Полицијска станица Добој 1, 30.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.С. (1998) из Добоја,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

  
Полицијска станица Теслић, 30.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица С.В. (1983) из Бања Луке, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“, против лица С.К. (1973) из Теслића,  због 
основа сумње да је извршило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 



ствари“, против лица В.П. (1998) и С.Н. (1993), оба из Теслића,  због основа 
сумње да су извршила кривично дјело „Тјелесна повреда“ и против лица М.Т. 
(1995) из Теслића,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 30.01.2019. године, у 

мјесту Грапска Доња, подручје града Добоја, зауставили су и контролисали 
путнички аутомобил марке „Seat“ којим је управало лице А.О. (1997) са подручја 
општине Грачаница, а  са којим је у возилу налазило лице С.М. (1996) са 
подручја града Добоја.  

 
Приликом вршења контроле, лице А.О. је давало знаке да је под дејством 

опојних дрога, након чега је исто одбило да се подвргне испитивању на опојне 
дроге, док је код лица С.М. пронађен и одузет грумен сасушене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне тежине од 
0,565 gr., једну пластичну врећицу у којој се налазила бијела прашкаста 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „спид“, укупне тежине од 
0, 596 gr. и други предмети. Против наведених лица биће предузете законом 
предиђене мјере и радње.  

  
ПУ Бијељина  
 
Полицијски службеници ПС Бијељина 2,  30.01.2019.године у 15,45 

часова лишили су слободе лице иницијала А.К. (1999) из Бијељине, због основа 
сумње да је у протеклом периоду починио више кривичних дјела „Тешке крађе“ 
и „Крађе“ на подручју Града Бијељина. У току је криминалистичка обрада над 
наведеним лицем. 

 
У јутарњим часовима 31.01.2019.године, полицијски службеници ПС 

Бијељина 2, у улици Карађорђева у Бијељини, пронашли су 11 илегалниг 
миграната без идентификационих документа, а који су на наше подручје 
илегално  ушли из сусједних земаља. Провјерама је утврђено да се ради о 
илегалним мигрантима из Пакистана. Илегални мигранти предати  су 
инспектору за странце Теренска канцеларија Бијељина. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 30.01.2019. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, из куће приватног власништва у мјесту 
Оштрика, општина Сребреница, отуђио посуђе и друге предмете, чиме је према 
изјави оштећеног, причињена материјална штета од око 500,00 КМ. По пријави 
су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О наведеном догађају 
упознат је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  
 ПУ Градишка 
 

На подручју Полицијске управе Градишка,  30.01.2019. године,  
пронађена су тридесет четири миграната који су на територију Републике 
Српске ушли из сусједних земаља. Шеснаест миграната су држављани 
Пакистана, пет миграната су држављани Индије, по три мигранта су држављани 
Шри Ланке, Туниса и Либије, два мигранта су држављани Ирака и по један 



мигрант је држављанин Сирије и Бангладеша. Пронађени мигранти предати су 
припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и 
поступање са истима. 


