
На подручју Републике Српске, 24.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 2 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 26 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 9 

 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): 5 

 остали прекршаји: 9 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 



 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 3, тешко повријеђена лица: 
3, лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 8 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране илегалне миграције. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бања Лука,  24.03.2019. године око 10,30 часова, извршили су увиђај 
саобраћајне незгоде која се догодила на локалном путу у мјесту Дујаковци, град 
Бања Лука, гдје је приликом слијетања и превртања са коловоза трактором 
марке „Ursus“ смртно страдао возач. Обавјештен је дежурни окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бања Лука, заједно са дежурним окружним Јавним тужиоцем окружног Јавног 
тужилаштва Бања Лука  24.03.2019. године око 19,00 часова, извршили су 
увиђај саобраћајне незгоде која се догодила на регионалном путу Бања Лука – 
Бронзани Мајдан, у мјесту Бистрица, гдје је непознати возач возилом ударио 
пјешака, који је смртно страдао, и напустио лице мјеста.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 24.03.2019. године, пријављено је да је 

истог дана у Модричи лице И.Б. физички напало оштећено лице из Модриче. 
Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву 
Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Тјелесна 
повреда“.  

  
Полицијској станици Добој 2, 24.03.2019. године, пријављено је да је над 

оштећениим лицем извршено кривично дјело „Прогањање“. Након 
комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу. 

  



Полицијској станици Добој 2, 24.03.2019. године, пријављено је да је над 
оштећеним лицем извршено кривично дјело „Угрожавање сигурности“. Након 
комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу. 

  
Полицијској станици Добој 2, 24.03.2019. године, пријављено је да је у 

току дана на подручју града Добоја отуђен дјечији мотор чија је вриједност 
према изјави оштећеног од око 200 КМ. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.    

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево су, 

24.03.2019. у улици Хиландарска у Источном Сарајеву зауставили и 
контролисали возача С.Ч. (1999), који је управљао мотоциклом марке „Suzuki“. 
Приликом контроле утврђено је да регистарске ознаке на мотоциклу нису 
припадајуће, те да серијски бројеви на истом не одговарају бројевима из 
потврде о регистрацији. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево и након документовања предмета, тужилаштву 
ће против С.Ч. бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Фалсификовање исправе“. 

 
ПУ Приједор 
 
На магистралном путу М-15, у мјесту Зецови, град Приједор, дана 

24.03.2019. године, око 18,25 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Д.Р. (1959) из Приједора, а који је управљао путничким 
аутомобилом марке „VW Golf 2“ и Е.К. (1988) из Санског Моста који је управљао 
путничким аутомобилом марке „VW Golf 3“. У овој саобраћајној незгоди тешке 
тјелесне повреде задобило је лице Д.Р., док су лаке тјелесне повреде задобили 
лица Е.К., као и лице С.А. (1995) из Санског Моста, које је било сувозач у 
путничком сутомобилу марке „VW Golf 3“. Због степена повреда а након указане 
медицинске помоћи у Општој болници у Приједору, повријеђено лице Д.Р. 
транспортовано је у Универзитетски клинички центар Републике Српске. 
Увиђаја на лицу мјеста саобраћајне незгоде, по овлаштењу тужиоца Окружног 
јавног тужилаштва Приједор, извршили су полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Приједор. 

  
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница, 24.03.2019. године, пријављено је да је 

лице иницијала Г.С. (1990) из Власенице, физички напало пријавитеља. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница. У току је рад на 
документовању прекршаја. 

 
Полицијској станици Власеница, 24.03.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Јаровље, општина Власеница, дошло до пожара који је захватио ниско 
растиње приликом чега се проширио на помоћни објекат пријавитеља. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница као и припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Власеница који су локализовали пожар, 
приликом чега није било повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни 



тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. Тачан узрок пожара и 
висина материјалне штете биће накнадно утврђени. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 24.03.2019. 

године, око 00,35 часова лишили су слободе лице М.П. (1988) из Градишке, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Након престанка разлога за 
задржавање наведено лице је пуштено на слободу, а истом је уручен 
прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 24.03.2019. 

године, око 03,15 часова лишили су слободе лице А.М. (1995) из Градишке, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Након престанка разлога за 
задржавање наведено лице је пуштено на слободу, а истом је уручен 
прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
На локалном путу Душаново - Јурковица, општина Градишка, 24.03.2019. 

године око 22,10 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Golf“, са којим је управљао Ж.Г. (1982) 
из Градишке, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. 
Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 


