
На подручју Републике Српске, 05.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
8, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 34 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 9 

 остала КД: 12 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 25 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 05.03.2019. 

године око 23,00 часа, поступили су по запримљеној пријави и извршили увиђај 
на магистралном путу Бања Лука – Мркоњић Град, у мјесту Добриња, Град 
Бања Лука, гдје је од стране три непозната маскирана лица заустављено једно 
теретно моторно возило, власништво предузећа из Бања Луке, и уз пријетњу 
употребе ватреног оружја према лицима која су се налазила у возилу од истих 
отуђили сеф из возила. Обавјештен је дежурни окружни јавни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на идентификовању извршилаца 
и расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“ је у току.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 05.03.2019. године, пријављено је да је 

истог дана у Добоју отуђен бицикл. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 05.03.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 04/05.03.2019. године, извршена провала у трговински објекат у 
Теслићу, одакле је отуђен новац,  различите врсте цигарета и опрема за видео 
надзор. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 05.03.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 04/05.03.2019. године, извршена провала у киск у Теслићу, одакле је 
отуђено више цигарета различитих произвођача. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 05.03.2019. године, пријављено је да је 

крајем мјесеца јануара 2019. године, извршена провала у киоск на подручју 
града Добоја, одакле је отуђен новац у износу од око 20 КМ, разни сокови и 
други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 05.03.2019. године, пријављено је да су у 

временском периоду од средине јануара па до 05.03.2019. године,  оштећене 



браве на  вратима путничког аутомобила марке „VW Golf 2“ који се налазио 
паркиран у дворишту породичне куће. Извршеним увиђајем утврђено је да је 
непознато лице или више њих искористило одсуство власника, те након 
оштећења брава исто је из унутрашњости возила отуђило акумулатор. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 05.03.2019. године, пријављено је да је 

претходног дана у вечерњим часовима извршена провала у викендицу на 
подручју града Добоја, одакле је отуђена моторна пила. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Дервента, 05.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ј.С. (1994), С.К. (1988), Д.К. (1988), сви са подручја општине Дервента и 
против лица Д.Т. (1988) из Дервенте, због основа сумње да су извршила  
кривично дјело „Насилничко понашање“. 

 
 Полицијска станица Добој 1, 05.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
једног малољетног лица из Добоја,   због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 05.03.2019. године, у Добоју, лишили су слободе лице Ж.С. (1954) са 
подручја града Добоја, возача путничког аутомобила код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,05 g/kg. Истог дана, полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 1, у Добоју, лишили су слободе лице 
Д.Ђ. (1984) из Добоја, возача путничког аутомобила код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,33 g/kg. 

 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 05.03.2019. 
године, у Модричи, лишили су слободе возача З.Ф. (1989) из Модриче, код кога 
је утврђено присуство алкохола у организму од 2,38 g/kg. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је лице иницијала М.Ј. 

(1998) након краће расправе поломило стакла на путничком аутомобилу другог 
лица. У току је документовање кривичних дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“.  

 
Полицијској станици Билећа пријавило је једно лице да му је лице 

иницијала Д.Д. (1972) путем телефона упутило ријечи пријетње по живот и 
тијело њега и његове породице. У току је документовање кривичних дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала Д.М. (1992), починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

  
 
 



ПУ Зворник  
 

Полицијској станици Зворник, 05.03.2019. године, пријављено је да је у 
мјењачници на подручју Зворника, непознато лице извршило куповину 
одређене количине новца након чега се удаљило са лица мјеста. Извршеним 
провјерама од стране пријавитеља, утврђено је да је новац који је непознато 
лице предало у мјењачници лажан. По пријави су поступили полицијски 
службеници Полицијске управе Зворник који су извршили увиђај. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“. 

 
Полицијској станици Власеница, 05.03.2019. године, пријављено је да је 

лице иницијала О.Ј. (1967) из Власенице, оштетило путнички аутомобил марке 
„BMW”, власништво пријавитеља. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Власеница. О догађају је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На подручју Полицијске управе Мркоњић Град, 05.03.2019. године, око 

19,00 часова, пронађена су четири мигранта који су на територију Републике 
Српске илегално ушли из сусједних земаља. Ради се о четири лица 
држављанина Пакистана. О наведеном је обавијештена Служба за послове са 
странцима, Теренски центар Бања Лука. Лица су са потврдом о исказаној 
намјери подношења захтјева за азил и уз надзор полицијских службеника 
напустила подручје општине Мркоњић Град. 


