
На подручју Републике Српске, 17.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 14 

**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): 0 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 24 

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



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 21 УКУПНО 21 

Сомалија  
Ирак  
Сирија 

Сомалија  
Ирак  
Сирија 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 17.09.2019. године, 

идентификовали су и лишили слободе М.Б. из Лакташа, осумњиченог да је 
извршио кривично дјело „Тешка крађа“ у угоститељском објекту у Лакташима, 
јер је употребом физичке снаге отворио апарат за игре на срећу и отуђио новац. 
О наведеним околностима упознат је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука који је наложио да се у редовној процедури достави 
извјештај против М.Б. за кривично дјело „Тешка крађа“.   
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 17.09.2019. године, пријављено је да се у 

спортској кладионици у Дервенти активирао аларм. По пријави су одмах 
поступили полицијски службеници ПС Дервента, који су утврдили да је 
непознато лице или више њих извршило провалу у наведени објекат, одакле је 
отуђило новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска управа Добој, 17.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.П. из Шамца, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Недозвољен промет акцизних производа“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 16.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.П. и три малољетна лица, сви из Добоја, због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Крађа“.   

 
 
 



ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, приликом 

обављања редовних послова и задатака из своје надлежности, 16.09.2019. 
године око 23,30 часова, у улици Маршала Тита, општина Сребреница, 
легитимисали су лице иницијала М.К. из Тузле, код кога су том приликом 
пронашли и привремено одузели биљну материју која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу марихуану. Због постојања основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“, лице је 
лишено слободе, а о свим околностима је упознат дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. Након комплетирања и документовања предмета, 
слиједи подношење извјештаја због наведеног кривичног дјела.  

 
Полицијској станици Братунац, 17.09.2019. године, пријављено је да је у 

улици Дринска, општина Братунац, лице иницијала С.С. физички напало 
оштећеног. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац. У 
току је рад на документовању наведеног прекршаја. 

 
 


