
На подручју Републике Српске, 16.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 14 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 10 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 16.05.2019. 

године, у Бања Луци, током обављања редовних послова и задатака, уочили су 
и лишили слободе Ж.К и Н.Ћ. код којих је пронађена зелена биљна материја, 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Након комлетирања 
предмета против поменутих, надлежном суду слиједи подношење захтјева за 
покретање прекршајног поступка, због почињеног прекршаја из Закона о 
производњи и промету опојних дрога.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 16.05.2019. године, пријављено је да је 

истог дана у вечерњим часовима на подручју општине Дeрвента отуђено ПМВ 
марке  „Golf 2“. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 15.05.2019. године, пријављено је да је 

извршена провала у стан на подручју општине Модрича, којом приликом је 
према изјави оштећеног отуђен новац и накит. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијска станица Станари, 16.05.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Л. (1975) из Брчког, због основа сумње да  је извршило кривично дјело 
„Крађа“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 16.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.С. (1974) из Матузића, општина Добој Југ због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Крађа“. 

  



Полицијска станица Модрича, 15.05.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Ј. (1973) из Модриче, због основа сумње да  је извршило кривично дјело 
„Тешка тјелесна повреда“ и против лица С.Љ. (1994) из Модриче, због основа 
сумње да  је извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

  
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Пелагићево, 16.05.2019. године запримила је пријаву 

од стране лица З.П. да га лице Р.П. узнемирава уз претње да ће га физички 
напасти, а све у вези прекопавања дијела локалног пута и сужавања пролаза 
кроз исти. По запримиљеној пријави  поступили су полицисјки службеници, који 
су дошли до оперативних сазнања да постоји могућност да лице Р.П. посједује 
и ватрено оружје. На основу наредбе Основног суда у Модричи извршено је 
претресање куће и помоћних објеката које користи лице Р.П. Приликом 
претресања пронађена је и привремено одузета аутоматска пушка са 
преклопним кундаком и припадајућим оквиром, ручна ованзивна бомба, четири 
оквира за пушке и одређени број муниције различитог калибра. 

 
О свему је обавјештено поступајуће тужилаштво. У току је рад на 

документовању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац су, 16.05.2019. 

године, у мјесту Равна Романија, радећи по акцији „Шума 2019“, пронашли и 
одузели 20 трупаца јеле, у товарном простору теретног возила марке 
„Меrcedes“, којим је управљало лице  С.Д. (1992) из Сокоца. 

Наведено лице није посједовало пратећу документацију за трупце, нити 
су исти били обиљежени шумарским жигом. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полициској станици Требиње, пријављено је да је лице иницијала С.Г. 

(1957), након краће расправе, физички напало друго лице. У току је 
документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно непознато лице 

или више њих у мјесту Петрово Поље отуђило 14 кошница. У току је 
расвјетљавање кривичног дјела „Крађа“.  

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 16.05.2019. године, 

Окружном јавном тужилаштву Бања Лука поднијели су извјештај против лица  
иницијала М.О. (1978) из Српца, због сумње да је 09.04.2019. године око 16,40 
часова, у спортској кладионици, Улица Трг Светог Саве, град Градишка, 
оштетио монитор терминала за игре на срећу, чиме је починио кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 


