
На подручју Републике Српске, 10.04.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**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): 1 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 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 8, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 3 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бијељина          2 ПУ Мркоњић Град          4 УКУПНО               6 

Пакистан                 2 Пакистан                         4 Пакистан             6 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

  
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 10.04.2019. године, пријављено је да је у 

претходних седам дана извршена провала у кућу на подручју општине Теслић, 
одакле је након извршене преметачине отуђен  телевизор, док ће се о укупној 
материјалној штети власник изјаснити након доласка из иностранства. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 10.04.2019. године, пријављено је да је 

током претходне ноћи извршено оштећење на путничком аутомобилу, које је 
било паркирано у улици Југ Богдана у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

   
На магистралном путу М-17 Добој-Дервента, у мјесту Градина, подручје 

општине Дервента, 10.04.2019. године, око 19, 35 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Renault“, 
којим је управљало лице М.Ф. (1953) из Добоја и теретно возило марке „Daf“, 
којим је управљало лице С.Т. (1960) из Прњавора. У овој саобраћајној незгоди 
лице М.Ф. је задобило тјелесне повреде и исто је возилом Службе хитне 
помоћи Дома здравља Дервента превезено у добојску болницу на даље 
лијечење. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Дервента.  

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор, дана 10.04.2019. године пријављено је да 

су у току ноћи, 09/10.04.2019. године, у Приједору извршена кривична дјела над 
двије породичне куће приватног власништва. На лицу мјеста извршен увиђај, 
којим је утврђено да је непознати извршилац из унутрашњости једног објекта, 



отуђио  новац у износу од 1.500,00 еура, контакт кључеве путничких аутомобила 
и кључеве гараже, док је из другог објекта отуђио контакт кључ путничког 
аутомобила, чиме је починио кривична дјела „Тешка крађа“.  

 
У току ноћи 09/10.04.2019. године, у мјесту Средња Ламовита, град 

Приједор, над породичном кућом приватног власништва, од стране непознатог 
извршиоца извршено је кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају. На лицу 
мјеста извршен увиђај. Обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца је у току. 

 
ПУ Требиње  
 
Полицијској станици Невесиње пријављено је да је избио пожар у једној 

од просторија објекта који се налази у кругу бивше касарне „Невесињска 
пушка“, а коју је користило једно предузеће. О свим сазнањима обавијештено је 
Окружно јавно тужилаштво Требиње, по чијем надзору ће се предузимати дање 
мјере и радње. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала С.Б. (1968) починило кривично дјело „Превара“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Ново Село, град 

Зворник, 10.04.2019. године око 19,50 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали М.Р. (1943) из Црне Горе, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Golf“, М.Г. (1991) из Сарајева, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Peugeot“, И.И. (1996) из Зворника, који је управљао 
путничким аутомобилом марке „Polo“ и М.М. (1991) из Зворника, који је 
управљао путничким аутомобилом марке „Golf“. У Јавну здравствену установу 
Болница Зворник обратио се И.И. (1996) из Зворника, код којег су констатоване 
тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
 


