
На подручју Републике Српске, 09.06.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 15 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 23 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 7 

 остали прекршаји: 9 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Добој           2 ПУ Приједор   1 УКУПНО      3 

Мароко              1 
Алжир               1 

Алжир             1  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступајући по 

пријави, од 09.06.2019. године, лишили су слободе М.И., који је затечен у 
извршењу кривичног дјела „Крађа“, у маркету, у Улици Бранка Поповића, Бања 
Лука.  Од М.И. одузети су предмети који потичу из кривичног дјела, а о свим 
околностима обавјештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се у редовној процедури достави 
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа“.   
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 09.06.2019. године, пријављено је да је у 

претходна четири дана на подручју општине Модрича, отуђено око 10 м3 
огревног дрвета, које је било сложено поред локалног пута који води до 
породичне куће оштећеног. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 09.06.2019. године, пријављено је да је у 

претходних осам дана извршена провала у викендицу на подручју општине 
Модрича, одакле је отуђен тример. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 09.06.2019. године, 
лишили су слободе лица Д.С. (1992), С.М. (1992), Ж.Ј. (1997) и Н.Р. (1995), сви 
са подручја општине Теслић, која су се оглушила о наредбу полиције да 
престану да нарушавањем јавног реда и мира. Наведена  лица су претходно 
сједила у угоститељском објекту на подручју општине Теслић, након чега су из 
истог изнијела барску столицу на регионални пут Теслић-Подјезера, а потом на 



истој сједила те галамила и лупала флаше по асфалтној подлози. Извршеним 
алкотестирањем код лица Н.Р. је утврђено присуство алкохола у организму од 
2, 14 g/kg, код лица Д.С. од  1,87 g/kg, код лица  Ж.Ј.  од  1, 54 g/kg, док је код 
лица С.М. утврђено присуство алкохола у организму од  1, 35 g/kg.  Након 
престанка разлога за задржавање наведена лица су пуштена на слободу и 
истима су уручени прекршајни налози из члана 7. (Свађа, вика, вриска и 
непристојно понашање) и члана 24. (Ометање државних органа у вршењу 
јавних фукција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 

 
 
ПУ Бијељина  
 
Полицијски службенци Полицисјке станице Бијељина 2, 09.06.2019. 

године извршили су контролу малољетног лица (2002.) из Бијељине. Приликом 
контроле лица код истог је пронађено осам таблета које се налазе на листи 
опојних дрога. Уз присуство радника Центра за социјални рад од малољетника 
је узета писмена изјава. Након утврђивања свих чињеница, слиједе законом 
предвиђене мјере и радње. 

 
У Бијељини у улици Сремска, 09.06.2019. године у 16,30 часова догодила 

се саобраћајна незгода са лашким тјелеснсим повредама. У  саобраћајној  
незгоди учествовали су путнички аутомобил марке „Шкода“ и пјешак ( 2001) из 
Бијељине која је задобила лакше тјелесне повреде.  Увиђај извршили 
полицијски службеници Полицијске станице  за безбједност саобраћаја 
Бијељина.  

 
ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Власеница, 09.06.2019. године, пријављено је да су 

у улици Илије Бирчанина, општина Власеница, два лица нарушила јавни ред и 
мир вријеђањем и физичким нападом на оштећеног. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Власеница који су затекли на лицу мјеста В.В. (1990) 
и С.В. (1996) оба из Власенице, који су наставили са чињењем прекршаја, због 
чега су лишени слободе. Код оба лица је извршеним алкотестирањем утврђено 
присуство алкохола у организму. Полицијски службеници настављају даљи рад 
на документовању прекршаја.   

 
Полицијској станици Милићи, 09.06.2019. године, пријављено је да је из 

угоститељског објекта, непознато лице или више њих, отуђило торбицу у којој 
се налазио новац, мобилни телефон и лична документа. О догађају је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
 
 


