
На подручју Републике Српске, 15.04.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 9, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 28 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 2 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бијељина       4 ПУ Требиње           5 ПУ Фоча             2 УКУПНО      11 

Авганистан          4 Сирија                     3 
Палестина              2 

Алжир                 2  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

  
ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 15.04.2019. 

године, пронашли су и лишили слободе С.М. из Бање Луке,  за којим је била 
расписана централна потјерница Основног суда Бања Лука, ради упућивања на 
издржавање казне затвора због кривичног дјела „Неовлаштена производња и 
промет опојних дрога“. Лице је истог дана предато полицијским службеницима 
Окружног центра Судске полиције Бања Лука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 15.04.2019. године, пријављено је да је 

истог дана на подручју града Добоја, са пулта трговинског објекта отуђен 
фотоапарат, чија је вриједност према изјави пријавитеља око 590 КМ.  У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
 Полицијској станици Дервента, 15.04.2019. године, обратило се лице М.П. 
са подручја општине Дервента, које је пријавило да су му 13.04.2019. године, 
приликом наплате у угоститељском објекту у Дервенти, непозната лица дала 
новчаницу од 50 еура, за које је касније утврдило да је кривотоворена. О 
наведеном је упознат тужилац Тужилаштва БиХ који се изјаснио да наведено 
има обиљежје кривичног дјела „Кривотворење новца“. Према разговору са 
пријавитељем, највјероватније да се ради о лицима из Републике Хрватске која 
су исти дан вршила сличне преваре на подручју Дервенте и на подручју 
Полицијске управе Градишка.  

 
Полицијска станица Добој 1, 15.04.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



лица И.С. (1995) из Добоја, због основа сумње да  је извршило  кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
Полицијска станица Теслић, 15.04.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.Г. (1982) и Д.П. (1999), оба са подручја општине Теслић, због основа 
сумње да  су извршила  кривично дјело „Крађа“.  

 
ПУ Зворник  
 
Полицијској станици Милићи, 14.04.2019. године око 22,15 часова, 

пријављено је да је у мјесту Лукић Поље, општина Милићи, дошло до пожара на 
помоћном објекту приватног власништва. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Милићи као и припадници Територијалне ватрогасне јединице 
Милићи који су локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених 
лица. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће 
накнадно утврђени. 


