
На подручју Републике Српске, 07.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 13 

**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): 2 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 13 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 19 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 07.02.2019. године, идентификовали су и у својству осумњиченог на 
околности извршења кривичног дјела „ Крађа“ испитали М.В. из Бање Луке. М.В. 
се сумњичи да је отуђио приколицу чија је материјална вриједност око 1.500,00 
КМ. Приколица је пронађена и враћена власнику, а по комплетирању предмета 
притив њега ће бити достављен извјештај надлежном тужилаштву.   

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича-СОП Вукосавље, 07.02.2019. године, 

пријављено је да је у претходном периоду, на подручју општине Вукосавље, 
извршена бесправна сјеча шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 07.02.2019. године, пријављено је да на 

тавану стамбене зграде у Добоју, вршена крађа електричне енергије. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа електричне енергије или 
природног гаса“.   

   
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 07.02.2019. године, 

легитимисали су два мигранта, држављанина Сирије, који су код себе 
посједовали потврде о исказаној намјери подношења захтјева за азил. О 
наведеном је обавијештена Служба за послове са странцима – Теренски 
центар Добој.    

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала М.Ђ. (1994), починило кривично дјело „Прогањање“. 

 
 



 ПУ Градишка 
 

На подручју Полицијске управе Градишка,  07.02.2019. године,  
пронађено је дванаест миграната, који су на територију Републике Српске ушли 
из сусједних земаља. Четири миграната су држављани Палестине, по три 
миграната су држављани Сирије и Либије, а два мигранта су држављани 
Алжира. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне 
полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На подручју Полицијске управе Мркоњић Град, 08.02.2019. године, око 

01,45 часова, пронађено је 11 илегалних мигранта који су на територију 
Републике Српске илегално ушли из сусједних земаља. Наиме, лица су 
пронађена на транзитном путу, општина Мркоњић Град, а ради се о три 
мигранта држављанина Алжира, два Саудијске Арабије, четири Марока, 
једаном Авганистана и једаном Сирије. О наведеном је обавијештена Служба 
за послове са странцима, Теренски центар Бања Лука. Лица су са потврдом о 
исказаној намјери подношења захтјева за азил и уз надзор полицијских 
службеника напустила подручје општине Мркоњић Град. 


