
На подручју Републике Српске, 27.02.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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) : 0 

 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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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 14, Приједор 1, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 18 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор, дана 27.02.2019. године пријављено је да је 

у мјесту Трнопоље извршено кривично дјело над путничким аутомобилом 
приватног власништва.  

На лицу мјеста од стране полицијских службеника извршен је увиђај 
којим је утврђено да је непознати извршилац у току ноћи 24/25.02.2019. године 
из дворишта породичне куће отуђио путнички аутомобил марке „Volvo S80“, док 
је из унутрашњости породичне куће отуђио два мобилна телефона, чиме је 
починио кривично дјело „Крађа“. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца је у току.  

               
Полицијској управи Приједор, дана 27.02.2019. године пријављено је да је 

у мјесту Трнопоље у току мјесеца фебруара извршено кривично дјело над 
четири породичне куће чији власници се налазе у иностранству. На лицу мјеста 
од стране полицијских службеника извршен је увиђај којим је утврђено да је 
непознати извршилац насилно ушао у унутрашњост четири породичне куће 
чиме су почињена кривична дјела „Тешка крађа“. Материјална штета 
причињена овим кривичним дјелима биће накнадно уврђена односно по 
доласку власника из иностранства. О наведеном је обавјештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца 
је у току.  

 
На регионалном путу Козарац-Мраковица-Црна Ријека, у мјесту Козарац, 

дана 27.02.2019. године, око 17,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој су учествовали лице С.Б. (1967) из Приједора а који је управљао трактором 
марке „Zetor“ и бициклиста З.Х. (1950) из Приједора. У овој саобраћајној незгоди 
бициклиста З.Х. задобио је тешке тјелесне повреде након чега је због степена 
повреда транспортован у Универзитетски клинички центар Републике Српске у 
Бања Луци. Увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор. 

 
 
 
 



ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 27.02.2019. године, пријављено је да је 

истог дана у просторијама средње школе у Дервенти, отуђен мобилни телефон. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 27.02.2019. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана на подручју града Добоја извршена провала у 
викендицу, чији се власник тренутно налази у иностранству. О евентуално 
отуђеним стварима власник ће се накнадно изјаснити. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 27.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: 
- против лица К.Ћ. (1975) и С.Ш. (1980), оба из Зенице, ФБиХ, због основа 

сумње да су извршила  кривично дјело „Крађа“ и  
- против лица М.С. (1984) из Добоја, због основа сумње да је извршило  

кривично дјело „Крађа“. 
  
Полицијска станица Брод, 27.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ж.Б. (1965) из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“ и кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

  
Полицијска станица Теслић, 27.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.М. (1994) из Прњавора, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Крађа“ и кривично дјело „Превара“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 27.02.2019. 
године, око 03,50 часова, лишили су слободе лице В.Л. (1981) из Дервенте, 
возача путничког аутомбила марке „VW Golf“, код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2, 28 g/kg. Наведено лице је контролисано у улици 
Марије Бурсаћ у Дервенти. 

 
На регионалном путу Р-465, у мјесту Придјел, подручје града Добоја, 

27.02.2019. године, око 08,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовао путнички аутомобил марке „Opel Corsa“, којим је управљало лице 
М.П. (1983) из Добоја и путнички аутомобил марке „VW Golf 4“, којим је 
управљало лице М.К. (1958) из Добоја. У овој саобраћајној незгоди тешке 
тјелесне повреде је задобило лице М.П. које је након указане љекарске помоћи 
у добојској болници превезено у Универзитетско клинички центар Републике 
Српске у Бањој Луци, гдје је задржано на лијечењу. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, предузимајући 

оперативне и истражне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела 
„Крађа“, идентификовали су лице С.Д. из Братунца, које се сумњичи да је 
12.10.2018. године, отуђило мобилни телефон, причинивши материјалну штету 
оштећеном у износу од око 1.000,00 КМ. Полицијски службеници настављају 



даљи рад на документовању предмета, након чега ће надлежном тужилаштву 
поднијети извјештај за почињено кривично дјело. 

 
Полицијска станица Козлук, поднијела је Окружном јавном тужилаштву 

Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица А.М. (1961) и 
М.Х. (1981), оба из Зворника, због постојања основа сумње да су починила 
кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невесиње је Јединици граничне полиције Требиње у 

12,30 часова предала четири лица за која постоји основ сумње да су илегално 
прешла границу са сусједном државом.  

 
Полицијска станица Берковићи је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је 
лице иницијала М.К. (1921), починило кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 


