
На подручју Републике Српске, 30.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 11 

**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: 1 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Градишка          13 ПУ Приједор         6 ПУ Бијељина  10 УКУПНО         29 

Пакистан                 13             
  

Ирак                      4 
Мароко                  2        

 Пакистан       10                

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијска управа Добој 30.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против: 
С.М. (1960) из Обреновца (Србија), због основа сумње да је извршио седам 
кривичних дјела „Тешка крађа“; Р.К. (1972) из Ливна, због основа сумње да је 
извршио кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 30.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
В.Х. (1998) из Тузле, због основа сумње да  је извршио кривично дјело 
„Неовлашћене производње и промета опојне дроге“. 

 
Полицијска станица Теслић, 30.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против: 
А.А. (1995) из Теслића, због основа сумње да  је извршио кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“; Б.К. (1957) из Теслића, због основа 
сумње да  је извршио кривична дјела „Спречавање сужбеног лица у вршењу 
службене радње“ и „Угрожавање сигурности“; В.Б. (1974) из Теслића, због 
основа сумње да  је извршио кривично дјело телесне повреде. 

  
Полицијска станица Петрово, 30.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
идентификованог малољетника због основа сумње да  је извршио кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

 



Полицијска станица Брод, 30.05.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
И.Р. (1979) из Славонског Брода (Хрватска), због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 30.05.2029. године у 19,25 часова, 

обратио се Шеф смјене Ватрогасне јединице Дервента и пријавио да у мјесту 
Лупљаница Горња, општина Дервента ватогасци гасе пожар на помоћном 
објекту власништв Љ.Т. Полицијски службеници ПС Дервента изашли су на 
лице мјеста и утврдили да је помоћни објекат у потпуности изгорио. Пожар је 
локализован. Дежурни тужилац ОЈТ Добој је наложио да се 31.05.2019. године 
заједно са инспектором за за експлозивне материје и послове заштите од 
пожара изврши увиђај. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, радећи по акцији 

„Шума 2019“, дана 30.05.2019. године, пронашли су и одузели, 16 трупаца јеле 
и смрче,  код лица Н.Б. (1958) из Сокоца. Наведено лице није посједовало 
пратећу документацију за трупце, нити су исти били обиљежени шумарским 
жигом. Одузети трупци предати су шумском газдинству у Сокоцу. О свему 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор идентификовали су 

лице које је у мјесту Расавци, град Приједор у временском периоду од 25.05. до 
26.05.2019. године, оштетило три спомен-плоче постављене у помен цивилним 
жртвама протеклог рата из реда хрватског народа. Током предузимања мјера и 
радњи утврђено је да мотив оштећења није вјерска нити национална основа а 
након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву 
Приједор биће достављен извјештај о предузетим мјерама и радњама.  

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Требиње, пријављено је да су лица иницијала М.Б., 

Ј.Б. и Ђ.К.(1996) физички напала једно лице нанјевши му повреде, након чега 
су му на путничком аутомобилу сломили ретровизор. У току је документовање 
кривичних дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала Н.Р. (1990) починило кривично дјело „Утаја“. 


