
На подручју Републике Српске, 10.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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): 3 

 остали прекршаји: 7 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 22 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 10 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 10.03.2019. године, пријављено је да је 

непосредно пријаве на бензинској пумпи у Добоју дошло до туче између два 
лица, приликом чега су уништене двије столице у унутрашњости исте. Рад по 
наведеној пријави је у току. Након документовања и комплетирања предмета 
Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 10.03.2019. 

године, лишили су слободе лице Д.Л. (1970) из Дервенте,  возача путничког 
аутомобила марке „Mercedes“ код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 3, 58 g/kg. Наведено лице је претходно учествовало у 
саобраћајној незгоди са материјалном штетом а која се догодила истог дана на 
магистралном путу Дервента – Србац, у мјесту  Бијело Брдо, подручје општине 
Дервента. 

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Билећа, пријављено је да је лице иницијала С.М. 

(1977) упућивало ријечи пријетње другом лицу, те са својим теретним возилом 
више пута ударило у његов путнички аутомобил. Извршеним претресом куће и 
помоћних објеката које користи лице С.М. пронађена је и одузета једна пушка. У 
току је документовање кривичних дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“ и 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Зворник  
 
Полицијској станици Сребреница, 10.03.2019. године, пријављено је да 

лице Р.Ђ. (1980) из Сребренице, нарушава јавни ред и мир вријеђањем и 
упућивањем пријетњи оштећеној. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Сребреница који су лице Р.Ђ. лишили слободе. Извршеним 
алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,49 g/kg алкохола у 
организму. У току је рад на документовању прекршаја. 
          



Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, 10.03.2019. 
године око 17,15 часова, лишили су слободе Х.Т. (1971) из Сребренице, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 1,98 g/kg алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка 
 
У улици Меше Селимовића, општина Градишка, 10.03.2019. године око 

02,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовала В.Т. (1973) 
из Градишке, са путничким аутомобилом марке ,,Peugeot'' тип 206. У овој 
саобраћајној незгоди В.Т. је задобила тјелесну повреду. Увиђај на мјесту 
саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
На подручју Полицијске управе Градишка,  10.03.2019. године,  

пронађена су четрдесет и два мигранта која су на територију Републике Српске 
ушли из сусједних земаља. Двадесет и четири мигранта су држављани 
Пакистана, седам миграната су држављани Индије, пет миграната су 
држављани Шри Ланке, три мигранта су држављани Бангладеша, док је по 
један мигрант држављани Либана, Палестине и Алжира.У вези пронађених 
миграната обавјештени су и упознати службеници Службе за послове са 
странцима, Теренског центра Бања Лука, након чега су исти упућени у 
прихватни центар у Бихаћу. 

 


