
На подручју Републике Српске, 20.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 21 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 5 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 16 



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

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 27 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране илегалне миграције.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 20.03.2019. године, пријављено је да је 

19/20.03.2019. године, извршена провала у породичну кућу на подручју општине 
Теслић, одакле након извршене преметачине ништа није отуђено. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.  

 
Полицијска станица Дервента, 20.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица З.К. (1985) из Дервенте,  због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
Полицијска станица Брод, 20.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица С.О. (1982) из Модриче, због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Утаја“ и против лица Ђ.В. (1953) и С.В. (1978), оба из Брода, због основа 
сумње да су извршила  кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Зворник  
 
Полицијска станица Власеница, поднијела је Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица Д.Ј. (1989) из Власенице, због постојања основа сумње да је починило 
кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијској станици Градишка, 20.03.2019. године око 10,00 часова, 

оштећени је пријавио да је у Улици Доситејева, општина Градишка, дошло до 
избијања пожара у помоћном објекту – гаражи, приватног власништва,  



приликом извођења радова на путничком аутомобилу. Пожар је угашен од 
стране Професионалне ватрогасне јединице Градишка, а увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске управе Градишка који су утврдили да је до 
пожара дошло усљед заваривања и поправке путничког аутомобила, те да нема 
елемената кривичног дјела 

 


