
На подручју Републике Српске, 07.04.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**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): 1 

 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 6, Мркоњић Град 0 и Фоча 2) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 23 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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): 2 

 остали прекршаји: 7 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 6, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Требиње             2 УКУПНО                2 

Турска                      2  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

  
ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 07.04.2019. 

године поступили су по запримљеној пријави и извршили увиђај у просторије у 
којем је смјештен музички студио у Козарској улици, град Бања Лука, гдје је од 
стране непознатог лица извршено кривично дјело „Тешка крађа“ и отуђена 
различита музичка опрема.  Обавјештен је дежурни окружни јавни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на идентификовању извршиоца и 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ је у току. 

 
ПУ Добој  
 
На магистралном путу Модрича-Градачац, у мјесту Скугрић, подручје 

општине Модрича, 07.04.2019. године,  око 20, 00 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовало лице Е.Х. (1975) из Градачца, ФБиХ, 
које је управљало путничким аутомобилом марке „VW Passat“ и пјешак лице 
Л.Л. (1956) са подручја општине Модрича. У овој саобраћајној незгоди пјешак 
Л.Л. је задобио тешке тјелене повреде (прелом ноге), који је након указане 
љекарске помоћи у Дому здравља Модрича превезен у добојску болницу. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Модрича. 

  
На локалном путу, у мјесту Калуђерица, подручје општине Петрово, 

07.04.2019. године, око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице О.М. (1993) из Петрова, које је управљало мопедом марке 
„Piaggio“ и сувозач лице Г.Ђ. из Петрова. Лице О.М. је приликом пада са 
мопеда задобило тешке тјелесне повреде (прелом ноге) и исто је након указане 
љекарске помоћи у Дому здравља Петрово превезено у добојску болницу. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Петрово. 

  



Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 07.04.2019. 
године, лишили су слободе лице Д.С. (1997) из Дервенте, које је у видно 
алкохолисаном стању управљало путничким аутомобилом марке „VW Passat“. 
Извршеним алкотестирњем код наведеног лица је утврђено присуство алкохола 
у организму од 2, 34 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 07.04.2019. године, лишили су слободе лице С.М. (1989) из Добоја, које је 
у видно алкохолисаном стању управљало путничким аутомобилом марке 
„BMW“. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2, 12 g/kg. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње пријављено је 

да се догодила саобраћна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил 
марке „Опел“ и путнички аутомобил марке „Голф 2“. Возач путничког 
аутомобила „Голф 2“ је задобио тјелесне повреде, док је на возилима настала 
материјална штета. У току је документовање кривичног дјела „Угрожавање 
јавног саобраћаја“. 

 
ПУ Зворник 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, предузимајући 

мјере и радње из своје надлежности, пронашли су код седамнаестогодишњака, 
биљну материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, коју 
су полицијски службеници привремено одузели. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад 
на документовању наведеног прекршаја. 
 

На магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Тршић, град Зворник, 
07.04.2019. године око 03,15 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Ford” којим је управљао 
С.Б. (1989), држављанин Републике Србије, који је у овој саобраћајној незгоди 
задобио тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у 
Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. У току је 
рад на документовању саобраћајне незгоде. 
 

Полицијској станици Милићи, 07.04.2019. године, пријављено је да је у 
мјесту Лукић Поље, општина Милићи, дошло до пожара на породичној кући 
приватног власништва. Припадници Територијалне ватрогасне јединице 
Милићи су локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. 
Полицијски службеници су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете 
биће накнадно утврђени. 
 
 ПУ Фоча 
 

Полицијској  станици Фоча,  07.04.2019. године око 04,15  часова, обратио 
се власник угоститељског објекта „Златна Дуња “ и пријавио да је НН лице или 
више њих на његовом доставном возилу „Fiat punto“, које је било паркирано у 



ул. Његошева у Фочи, поломило предње и бочно стакло. Исте ноћи полицијски 
службеници су лишили слободе лице К.М.(1995) из Фоче због постојања основа 
сумње да је исти извршио кривично дјело Оштећење и одузимање туђе ствари, 
а код лица је утврђено присуство алкохола у организму. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац надлежног тужилаштва, а рад на документовању 
наведеног кривичног дјела је у току. 


