
На подручју Републике Српске, 12.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 26 

**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): 3 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 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): 0 

 остали прекршаји: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 20 



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

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 21 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бијељина     9 ПУ Требиње    17 ПУ Приједор      3 ПУ Градишка     1 УКУПНО          30 

Пакистан           9 Ирак                 14 

Мароко              3 

Индија                2 

Пакистан           1 

Палестина         1 Пакистан        10 

Ирак                14 

Мароко             3 

Индија              2 

Палестина       1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 12.03.2019. 

године око 19,00 часова, затекли су и лишили слободе В.Н. и А.Б. оба из Бање 
Луке, осумњичене да су непосредно прије уочавања полицијских службеника 
извршили кривично дјело „Крађа“ у тржном центру у улици Јована Дучића, град 
Бања Лука. Од лица су одузети отуђени предмети, обавјештен је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио 
да у редовној процедури након комплетирања и документовања предмета 
против осумњичених достави извјештај за кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Добој 
  
Полицијској станици Дервента, 12.03.2019. године, пријављено је да је 

11/12.03.2019. године,  на подручју општине Дервента  извршена провала у 
трговински објекат, одакле су отуђене цигарете и прехрамбени производи. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

  
Полицијској станици Теслић, 12.03.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи  11/12.03.2019. године, извршена провала у кућу на подручју општине 
Теслић. О висини причињене материјалне штете власник ће се изјаснити након 
доласка из иностранства. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“.   

  
Полицијској станици Модрича, 12.03.2019. године, пријављено је да се 

истог дана непознато лице са непознатим путничким аутомобилом кретало по 



терену фудбалског клуба из Модриче, којом приликом су на истом настала 
оштећења. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“.  

  
Полицијска станица Добој 1, 12.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ж.Ђ. (1970) из Добоја, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Крађа електиричне енергије или природног гаса“. 

 
Полицијска станица Добој 2, 12.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.Б. (1988) са подручја града  Добоја, због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 13.02.2019. године, лишили су слободе возача путничког аутомобила 
лице А.О. (1985) из Добоја, код кога је утврђено присуство алкохола у организму 
у износу од 2, 55 г/кг. 

 
Полицијској станици Петрово, 12.03.2019. године, око 19, 35 часова, 

пријављено је да у мјесту Сочковац, подручје општине Петрово, гори кућа 
власништво лица Б.В. У пожару који су локализовали припадници Добровољне 
ватрогасне јединице Петрово повријеђених лица није било, док су кров и 
унутрашњост куће у потпуности изгорјели. Полицијски службеници Полицијске 
станице Петрово заједно са инспектором за екслозивне материје и послове 
заштите од пожара ПУ Добој данас ће извршити увиђај лица мјеста ради 
утврђивања узрока пожара. 

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Требиње, пријављено је да је једно непознато лице 

или више њих на просторијама двије адвокатске канцеларије у Требињу, уз 
употребу подесног алата направило оштећења на улазним вратима просторија. 
У току је расвјетљавање кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник  
 
Полицијска станица Милићи, 12.03.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против С.М. (1994), А.М. (1999) и Љ.С. (1999) сви из Милића, због постојања 
основа сумње да су починили кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 


