
На подручју Републике Српске, 21.04.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
5, Зворник 6, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 29 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 чл. 125. (тешко убиство) : 1 

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

 чл. 131. (тјелесна повреда): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. (силовање): 1 

 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: 7 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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): 2 

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 21, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 37 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 5, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 20.04.2019. 

године, запримили су пријаву да је извршено кривично дјело „Изнуда“ у 
покушају, у Бањој Луци, на штету седамдесетдвогодишњака,остављањем 
упозоравајуће поруке на путничком аутомобилу, те су на наведене околности 
испитали два лица и предузимају потребне мјере и радње са циљем 
утврђивања свих околности запримљене пријаве. Обавјештен је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 21.04.2019. године, пријављено је да је 

непосредно прије пријаве, испред породичне куће на подручју града Добоја 
отуђен мотоцикл. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске 
станице Добој 1 приликом чега су идентификовали лица М.М. (1997) и Н.М. 
(1984), оба са подручја града Добоја, за која постоји основ сумње да су отуђила 
наведени мотоцикл, након чега је исти пронађен. По комплетирању и 
документовању предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити  
достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 21.04.2019. године, 

лишили су слободе лице Р.М. (1965) са подручја општине Модрича, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 26 g/kg. 

  
Полицијској станици Модрича, 21.04.2019. године, пријављено је да у 

мјесту Гаревац, подручје општине Модрича, у кориту ријеке Босне плута 
беживотно људско тијело. По пријави су поступили полицијски службеници 
Полицијске станице Модрича, који су у присуству доктора мртвозорника Дома 
здравља Модрича извршили увиђај лица мјеста, приликом чега су утврдили да 
се ради о лицу Д.Т. (1960) из Модриче, чији је нестанак Полицијској станици 
Модрича пријављен 19.04.2019. године. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
 



ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Пелагићево, 21.04.2019. године око 08,00 часова, 

запримила је пријаву од оштећеног лица, да је истом у току ноћи  20/21.04.2019. 
године у мјесту Доњи Жабари отуђено његово возило марке „Reno“. По изјави 
пријавитеља возило је било откључано и у истом су се налазили кључеви за 
стартовање возила. Полицијски службеници извршили су увиђај лица мјеста. О 
свему је обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Бијељина 2, 21.04.2019. године од стране оштећеног  

лица, запримила је пријаву да је НН лице или више њих, извршило провалу у 
викендицу у викенд насељу у мјесту Амајлије. По изјави пријавитеља, отуђени 
су разни предети. У току је рад на расвјетљавању и документовању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
На локалном путу у мјесту Батковић, 21.04.2019. године око 14,20 часова 

догодила се саобраћајна незгода са материјалном штетом. У саобраћајној 
незгоди учествовала су два возила, и то паркирано возило „Ford Focus“ и 
возило марке „Dacia“  којим је управљало лице Н.С. Алкотестирањем возача 
Н.С. утврђено је да исти има 2,21 г/кг алкохола у организму. Од стране 
полицисјких службеника исти је лишен слободе, због вожње под дејством 
алкохола. 

 
На путу Шамац - Брчко у мјесту Ново Село, општина Шамац, 21.04.2019. 

године око 13,00 часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним 
повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су мотоцикл којим је 
управљало С.Т. и возило марке „Форд“ којим је управљала И.Б. У овој 
саобраћајној незгоди возач мотоцикла је задобио тјелесне повреде исти је 
након указане помоћи у Дому здравља Шамац, упућен у болницу у Брчко. 
Дежурни љекар код лица С.Т. констатовао је тешке тјелесне повреде у виду 
прелома подкољенице, те је исти задржан на лијечењу. Полицијски  
службеници извршили су увиђај лица мјеста. 

 
ПУ Требиње 

 
Полициској станици Невесиње, пријављено је да је једно лице физички 

нападнуто од стране лицa иницијала О.М. (1998) и једног непознатог лица. У 
току је документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полициској станици Требиње, пријављено је да су лица иницијала Т.Б. 

(1989) и М.М. (1985) у једној пицерији у Требињу поломили пулт и стаклену 
витрину. У току је документовање кривичног дјела „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Брањево, град 

Зворник, 21.04.2019. године око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Д.Ј. (1991) из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Golf“ и Б.Р. (2000) из Зворника, који је управљао 
мотоциклом марке „Aprilia“. У овој саобраћајној незгоди, оба учесника су 



задобила тјелесне повреде. Повријеђеном Д.Ј. је љекарска помоћ указана у 
Јавној здравственој установи Болница Зворник, док је возач мотоцикла Б.Р. 
превезен у Општу болницу Лозница на даље збрињавање.  

Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


