
На подручју Републике Српске, 22.04.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 6, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 1 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 7, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 6, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
8, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 45 



 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 13) 

 са материјалном штетом: 34 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ БН – 33 УКУПНО – 33 

Пакистан – 31 
Индија - 2 

Пакистан – 31 
Индија – 2  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 22.04.2019. године, пријављено је да су у 

претходна два дана у Дервенти, из необезбјеђеног тржног центра у изградњи 
отуђени одређени предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 22.04.2019. године, 

пронашли су три путничка аутомобила чије им је отуђење пријављено истог 
дана у јутарњим часовима. Пронађена возила су враћена власницима без 
оштећена, а иста су пронађена у непосредној близини мјеста отуђења. Наиме, 
полицијској станици Модрича од стране четири оштећена лица из Модриче,  
пријављено је да су у току ноћи 21/22.04.2019. године, отуђени путнички 
аутомобил марке „Fiat“, два путничка аутомбила марке „VW Golf 2“, те провала у 
путнички аутомобил марке „VW Golf 2“ одакле су отуђени одређени предмети.  
У вријеме отуђења путнички аутомобили „Fiat“, и два путничка аутомобила 
марке „VW Golf 2“ била су незакључана и у истима се налазили кључеви за 
стартовање мотора. Након комплетирања и документовања предмета 
Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити достављен извјештај о извршеним 
кривичним дјелима, „Тешка крађа“, „Крађа“ и два кривична дјела „Крађа“ у 
покушају. Рад по наведеном је у току. 

  
Полицијска станица Дервента, 22.04.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.К. (1999) са подручја општине Дервента, због основа сумње да је 
извршило  кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  



Полицијска станица Теслић, 22.04.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ж.Л. (2000) и А.Ј. (2001), оба са подручја општине Теслић, због основа 
сумње да су извршила кривично дјело „Фалсификовање исправе“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 22.04.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
два малољетна лица из Добоја, због основа сумње да су извршила кривично 
дјело „Разбојништво“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента 22.04.2019. године, 

лишили су слободе С.Д. (1965) са подручја општине Дервента, возача код кога 
је утврђено присуство алкохола у организму од 2,64 g/kg.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 22.04.2019. године, 

лишили су слободе лице Џ.Т. (1958) са подручја општине Модрича, пјешака код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 97 g/kg.  

 
ПУ Требиње 

 
Полициској управи Требиње, пријављено је да је једно непознато лице у 

двије апотеке у Требињу  платило робу новчаницама у апоенима од по 50 KM, а 
за које се сумња да су кривотворене. У току је расвјетљавање кривичног дјела 
„Кривотворење новца“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 22.04.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Јасеница, град Зворник, лице М.Ф. (1978) из Зворника, физички напало 
оштећеног. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су 
лицу М.Ф. уручили прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о 
јавном реду и миру. 

 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Козлук, град Зворник, 

22.04.2019. године око 09,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали С.М. (1987) из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Hyundai“ и Е.М. (1993) из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Fiat“. У овој саобраћајној незгоди, учесник Е.М. је задобио 
тјелесне повреде које су констатоване у Јавној здравственој установи Болница 
Зворник. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијска станица Братунац, 22.04.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, Извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Х.Ч. (1999) из Братунца, због постојања основа сумње да је починио кривично 
дјело „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук, 22.04.2019. године 

око 12,40 часова, лишили су слободе О.С. (1962) из Зворника, пјешака који се 
кретао коловозом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 2,80 g/kg алкохола у организму. 


