
На подручју Републике Српске, 09.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 7 

**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) : 0 

 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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 20 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 21 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају 

потребне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности запримљене 
пријаве од 05.04.2018. године у којој је оштећена навела да ју је непознато 
маскирано мушко лице око 23,00 часа пресрело у Романијској улици, град Бања 
Лука, те уз употребу физичке снаге из торбе јој узело коверту са новцем и 
удаљило се у непознатом правцу. Материјална штета износи око 2.000,00 КМ. 
Дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, је 
упознат са почетним сазнањима. Рад по наведеном је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијксе управе Бања Лука 06. и 07.04.2018. 

године, поступањем по запримљеним пријава да је непознато лице у Бањој 
Луци, савладавши препреку отуђило алуминијска транспортна колица са 
техничком робом у Улици браће Подгорника, као и крађу металних предмета из 
круга фирме у Моравској улици, идентификовали су и лишили слободе 
Е.Ш.(1991) из Бање Луке. Лице је испитано на околности извршења кривичног 
дјела „Тешка крађа“ и „Крађа“, а о свему је обавјештен дежурни окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у 
редовној процедури достави извјештај против осумњиченог.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 09.04.2018. године, пријављено је да С.К. из 

Теслића избјегао давати издржавање свом малољетном дјетету, иако је то био 
дужан према пресуди Основног суда Теслић. Против лица С.К. ће Окружном 
јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично 
дјело „Извјегавање давања издржавања“.  

 
Полицијској станици Петрово, 09.04.2018. године, пријављено је да је у 

Петрову, 08/09.04.2018. године, извршена провала у угоситељски објекат 
власништво Б.Р., одакле је отуђен новац и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 



Полицијској станици Добој 2, 09.04.2018. године, пријављено је да је у 
претходна три мјесеца, извршена провала у кућу власништво З.М. са подручја 
града Добоја, одакле ништа није отуђено. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

 
Полицијској станици Петрово, 09.04.2018. године, пријављено је да је у 

току ноћи 08/09.04.2018. године, на мопеду власништво Б.Ђ. разваљена брава 
за стартовање возила као и брава на претинцу испод управљачког система, 
одакле је отуђен фотоапарат. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 09.04.2018. године, 

су од полицијских службеника Полицијске станице Тешањ, преузели лице Е.А.-
С. (1995), са подручја општине Теслић, због основа сумње да је на подручју 
града Добоја извршило кривично дјело „Разбојништво“. За наведеним лицем 
Полицијска станица Добој 1 је издала распис о трагању. Истог дана лице Е.А.-С. 
је предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 

непознатих лица извршило провалу у један угоститељски објекат. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи, 09.04.2018. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду, из породичне куће 
у Милићима, отуђио одређену количину златног накита. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Милићи. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијској станици Колзук, 09.04.2018. године пријављено је да је у 

мјесту Јусићи, град Зворник, дошло до пожара који је захватио ниско растиње и 
шуму приватног власништва. Пожар је локализован од стране Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник. Висина материјалне штете и тачан узрок пожара 
ће бити накнадно утврђени.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 09.04.2018. 

године, на подручју града Зворника, затекли два лица из Либије и Палестине, за 
која постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца границе 
сусједне земље. Исти дан, у мјесту Ђулићи, град Зворник, евидентирано је 
шест лица из Пакистана, за која постоји основ сумње да су на ово подручје 
дошла из правца границе сусједне земље. Сва наведена лица су предата на 
даље поступање Граничној полицији БиХ. 

 
 
 


