
На подручју Републике Српске, 03.06.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 17 

**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): 1 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Приједор     2 УКУПНО           2 

 Пакистан         2               

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступају по 

пријави, од 03.06.2019. године, да је непознато лице у времену од 01.06.- 
03.06.2019. године, са паркинг простора, у Улици Радоја Домановића, у Бањој 
Луци, отуђило путнички аутомобил „Nisan“. О наведеним околностима 
обавјештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, који је наложио да се предузму потребне мјере и радње у циљу 
расвјетљавања свих околности запримљене пријаве. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 03.06.2019. године, пријављено је да је 

02/03.06.2019. године, у Модричи, отуђен путнички аутомобил марке „VW Golf 
2“. У вријеме отуђења путнички аутомобил је био откључан и у истом су се 
налазили кључеви за стартовање мотора. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Дервента, 03.06.2019. године, пријављено је да је у 

претходна четири дана извршена провала у кућу на подручју општине 
Дервента, одакле је отуђен одређени грађевински материјал. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 03.06.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: 
против лица С.Ђ. (1955) са подручја града Добоја, због основа сумње да  је 
извршило  кривично дјело „Изазивање опште опасности“, против малољетног 
лица са подручја града Добоја, због основа сумње да  је извршило два  
кривична дјела „Тешка крађа“ и  против малољетног лица са подручја 



града Добоја, због основа сумње да  је извршило  кривично дјело „Крађа“ и 
продужено кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 2, 03.06.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.Ц. (1980) и Ј.В. (1973), са подручја града Добоја,  због основа сумње да  
је извршило  кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Дервента, 03.06.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.П. (1973) из Тузле, ФБиХ,   због основа сумње да  је извршило  кривично 
дјело „Крађа“ и против лица В.Р. (1950) са подручја општине Дервента, због 
основа сумње да је извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 03.06.2019. године пријављено је да је из 

викенд куће, приватног власништва, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале, 
непознати извршилац или више њих отуђио већу кличину кућанских апарата и 
намјештаја. Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.О свему обавијештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Требиње, пријављено је да су лица иницијала Н.П. 

(1998) и Ј.И. (1998) физички напала једно лице нанјевши му тјелесне повреде. У 
току је документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су приликом 

контроле лица иницијала Љ.Н. (1994) пронашли и одузели један папирнати 
замотуљак у виду цигарете (џоинт) са садржином зељасте материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Лицу уручен прекршајни налог 
због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 03.06.2019. године, 

на основу расписане централне потјернице Општинског суда у Сарајеву, 
лишили су слободе лице Г.П. (1990) из Зворника. Наведено лице је исти дан 
предато у даљу надлежност Одјељењу судске полиције судова у Тузланском 
кантону.   

          
Полицијска станица Козлук, поднијела је Окружном јавном тужилаштву 

Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица М.М. (1971) из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 
„Тјелесна повреда“. 

 
 


