
На подручју Републике Српске, 30.06.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 2 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица:  5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Градишка       6 ПУ Добој           1 УКУПНО       7 

Сирија                  6 
 

Пакистан           1  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 30.06.2019. 
године, поступили су по запримљеној пријави да је непознато лице у улици 
Младена Стојановића, Бања Лука, извршило кривична дјела „Тешка крађа“ у 
објекат и „Оштећење и одузимање туђе ствари“ отуђивши путнички аутомобил  
„Citroen“, који је истог дана и пронађен у мјесту Лужани, општина Прњавор. 
Извршен је увиђај. О свему је обавјештен дежурни окружни јавни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва, који је наложио предузимање конкретних радњи 
на расвјетљавању свих околности извршења наведених кривичних дјела. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 30.06.2019. године, пријављено је да је 

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

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.06.2019. године, 

на основу наредбе Основног суда Модрича извршили су претрес породичне 
куће и помоћних објеката власништво лица Д.П. са подручја општине 
Вукосавље, приликом чега је пронађена и одузета војна пушка и одређена 
количина метака. Након документовања и комплетирања предмета Окружном 
јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном 
дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозвних материја“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово 30.06.2019. године, 

лишили су слободе бициклисту Д.Р. са подручја општине  Петрово, код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2, 74 g/kg.  

 



Полицијској станици Теслић, 30.06.2019. године, пријављено је да су два 
лица физички напала оштећено лице из Теслића, приликом чега је исто 
задобило тјелесне повреде. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој. Рад по наведеном је у току.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.06.2019. године, 

лишили су слободе лице А.С. из Добоја,  које се оглушило о нaредбу полиције 
да престане са нарушавањем јавног реда и мира. Извршеним алкотестирањем 
код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 64 g/kg. 
Након престанка разлога за задржавање наведено лице ће бити пуштено на 
слободу и истом ће бити уручен прекршајни налог за почињени прекршај из 
члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном 
реду и миру Републике Српске.   

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор дана 30.06.2019. године, око 02,25 часова, 

пријављено је да је у улици П.М.Ненадовића у Приједору дошло до пожара на 
радној машини-трактору приватног власништва а који је локализован од стране 
припадника ТВЈ Приједор. На лицу мјеста извршен увиђај, којим је утврђено да 
је непознати извршилац, исте ноћи, око 01,30 часова, употребом отвореног 
пламена запалио унутрашњост кабине трактора која је том приликом у 
потпуности изгорјела, чиме је извршено кривично дјело „Изазивање опште 
опасности“.  Обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на 
проналаску извршиоца је у току.  

 
 


