
На подручју Републике Српске, 15.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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) : 1 

 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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 ПУ Бања Лука  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 14.04.2018. 
године лишили су слободе и испитали З.Б. (1996) из Бање Луке због сумње да 
је извршио кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“, јер је ножем нанио 
повреде седамнаестогодишњаку током туче у угоститељском објекту у улици 
Бана Милосављевића, град Бања Лука. Лице је уз извјештај о почињеном 
кривичном дјелу, 15.04.2018. године, предато у надлежност Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука.  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 15.04.2018. 
године у улици Крајишких бригада, град Бања Лука, на лицу мјеста извршења 
кривичног дјела Тешка крађа, затекли су и лишили слободе Ј.В. (1995) из 
Кнежева, осумњиченог да је подесним алатом разбио стаклену површину 
киоска, одакле је отуђио одређене предмете, који су и пронађени код њега.  О 
свему је обавијештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука који је наложио да се, након комплетирања и 
документовања предмета, у редовној процедури достави извјештај против 
осумњиченог 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 15.04.2018. 
године лишили су слободе Е.Ш. (1991) из Приједора, осумњиченог да је 
извршио кривично дјело „Тешка крађа“ јер је дјеловањем подесним предметом 
на улазна врата у кућу у Моравској улици, град Бања Лука,  ушао у 
унутрашњост и отуђио одређене предмете са намјером да их даље прода. О 
свему је обавијештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука који је наложио да се, након комплетирања и 
документовања предмета, у редовној процедури достави извјештај против 
осумњиченог. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 15.04.2018. године, пријављено је да су у 

току ноћи 14/15.04.2018. године из необезбијеђеног помоћног објекта 



власништво Ч.Ж., са подручја града Добоја, отуђена три јарета. Извршен је 
увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Брод, 15.04.2018. године, обратио се Н.И., са 

подручја општине Брод, и пријавио да му је И.К.  на њиви у близини његове 
породичне куће убио ловачког пса. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању и документовању кривичног дјела „Мучење и убијање 
животиња“.  
 

ПУ Зворник 
 
У улици 9. Априла, град Зворник, 15.04.2018. године, око 09,15 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао К.Ђ. (1940) из Зворника, 
који је управљао мотоциклом марке „Tomos“, приликом чега је задобио тјелесне 
повреде.  Повријеђени је превезен у Општу болницу Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, 15.04.2018. 

године, у мјесту Реповац, општина Братунац, затекли четири лица из 
Авганистана и Ирака, за која постоји основ сумње да су на ово подручје дошла 
из правца границе сусједне земље. Исти дан, на подручју града Зворника, 
полицијски службеници су затекли 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.  

 
  Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, лишили су слободе 
Н.Ч. (1991) из Милића, због управљања возилом под дејством алкохола. 
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 2,29 g/kg 
алкохола у организму. 

 
 


