
На подручју Републике Српске, 02.04.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 11 

**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): 0 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари:11 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ  Добој             2 УКУПНО                 2 

Либија                  1 
Мароко                 1 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 02.04.2019. године, обратила се оштећена 

које је пријавила да јој је истог дана у парку у Дервенти са леђа пришло 
непознато лице које је од исте отргнуло торбу са рамена у којој су се налазили 
лични документи, мобилни телефон и други предмети, а потом се удаљило са 
лица мјеста. Према изјави оштећене причињена материјална штета износи од 
око 250 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 02.04.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих у претходна три дана извршило провалу у 
портирницу привредног друштва у Добоју, након чега је у унутрашњости исте 
оштетило одређене предмете. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 02.04.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
једног малољетног лица из Добоја, због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 02.04.2019. године, 

приликом контроле лица С.Т. (1997) из Добоја, пронашли су и одузели 
пластичну врећицу која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, 
укупне тежине од 17,7 gr. Након извршеног вјештачења, против наведеног лица 
биће предузете законом прописане мјере. 

   
На пружном прелазу, у мјесту Вишњик, подручје општине Модрича, 

02.04.2019. године, око 20,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовао путнички аутомобил марке „Citroen“, којим је управљало лице Н.О. 
(1999) са подручја општине Вукосавље и локомотива Жељезница Републике 



Српске, којом је управљало лице М.Б. (1973)  из Добоја. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде је задобило лице Н.О. које је након указане љекарске 
помоћи у Дому здравља Модрича превезено у добојску болницу. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Модрича. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је избио пожар у једној 

роштиљници. У току је увиђај на лицу мјеста.  
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица 

иницијала М.Ђ. (1997) пронашли и одузели једну импровизовану цигарету, 
такозвани „џоинт“. Лицу уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из 
Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да су лица 
иницијала М.Т. (1999) и Ђ.Р. (2000) починила кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Сребреница, 02.04.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице управљајући својим возилом, оштетило путнички аутомобил 
марке „Peugeot”, који је био паркиран у улици Маршала Тита, општина 
Сребреница, након чега се удаљило са лица мјеста. Полицијски службеници ПС 
Сребреница су на основу оперативног рада на терену и прикупљених доказа, 
идентификовали лице С.П. из Сребренице, које се сумњичи да је учествовало у 
саобраћајној незгоди управљајући путничким аутомобилом марке „Opel“, којом 
приликом је оштећен путнички аутомобил марке „Peugeot“, који је био паркиран. 
Полицијски службеници настављају даљи рад на комплетирању и 
документовању наведеног догађаја. 


