
На подручју Републике Српске, 04.03.2019. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

(По ПУ: Бања Лука 8, Приједор 5, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње  

0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)  

УКУПНО КД : 24 

**КД против живота и тијела**  

• чл. 124. (убиство): 0  

• чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0   

• чл. 125. (тешко убиство) : 0  

• чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 0  

• остала КД против полног интегритета: 1 

  

**КД против имовине**   

• чл. 224. (крађа): 6 

• чл. 226. (тешка крађа): 5 

• чл. 227. (разбојништво): 0  

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 5 

• остала КД: 4 

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

(По ПУ: Бања Лука 4, Приједор 0, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње  

0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)  

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9  

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9  

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

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

• чл. 12. (туча и физички напад): 4  

• 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: 2 



  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 18, Приједор 1, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње  

1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)  

УКУПНО: 32  

• са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 

лакше повријеђена лица: 9)  

• са материјалном штетом: 24 

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 25 

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 11  

• позитивних: 0  

  

  

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ  

  

  

ПУ Добој   

  

Полицијској станици Теслић, 04.03.2019. године, обратила се 

предјседница Изборне комисије за опозив начелника општине Теслић Н.Р., која 

је пријавила да је истог дана у згради СО Теслић онемогућена да преда извјештај 

о проводеном опозиву на шалтеру за пријем захтјева. По наведеном су поступили 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић и о свему је обавијештен 

дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 

ПУ Зворник 

 

Полицијској станици Сребреница, 04.03.2019. године, пријављено је да је 

у угоститељском објекту у Сребреници, дошло до нарушавања јавног реда и 

мира приликом чега је Д.Т. (1982) из Сребренице, физички напао оштећеног. По 

пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. У току је рад на 

документовању прекршаја. 

 

На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Дивич, град Зворник, 

04.03.2019. године око 19,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 

слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Mercedes” којим је 

управљао Б.С. (1970) из Зворника, који је у овој саобраћајној незгоди задобио 

тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому 



здравља Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 

станице за безбједност саобраћаја Зворник. Извршеним алкотестирањем 

утврђено је да именовани има 1,48 g/kg алкохола у организму. У току је рад на 

документовању саобраћајне незгоде. 

 

Полицијској станици Осмаци, 04.03.2019. године, пријављено је да је на 

подручју Осмака дошло до пожара који је захватио ниско растиње, приликом чега 

се проширио и на воћњак пријавитеља. По пријави су поступили полицијски 

службеници ПС Осмаци као и припадници Ватрогасне јединице Осмаци који су 

локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Тачан узрок 

пожара и висина материјалне штете биће накнадно утврђени. 

 

ПУ Требиње  

  

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица 

иницијала П.Б. (2000) пронашли и одузели 0,8 грама зелене биљне материје која 

својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Лицу уручен прекршајни 

налог због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних 

дрога. 

 

Полицијска станица Берковићи је Јединици граничне полиције Требиње у 

09,20 часова предала три лица за која постоји основ сумње да су илегално 

прешла границу са сусједном државом. 

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 

иницијала Х.Н. (1978), починило кривично дјело „Утаја“. 

  

 ПУ Градишка 

 

На подручју Полицијске управе Градишка,  04.03.2019. године,  пронађен 

је један мигранат који је на територију Републике Српске ушао из сусједних 

земаља. Наведени мигрант је држављанин Марока. Пронађени мигрант је предат 

припадницима Службе за послове са странцима, Теренски центар Бања Лука, на 

даљи рад и поступање са истим. 

 

 


