
На подручју Републике Српске, 27.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 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: 2 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Источно Сарајево      16 ПУ Приједор           7 УКУПНО            23 

Пакистан                           14 
Индија                               2 

Сирија                    4 
Либан                     3 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 27.05.2019. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у кућу на подручју општине Модрича, одакле је 
након извршене преметачине отуђен накит. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.   

  
Полицијска станица Брод, 27.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.В. (1969) из Брода, због основа сумње да  је извршило кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  
Полицијска станица Теслић, 27.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.Б. (1992) са подручја општине Теслић, због основа сумње да  је 
извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијска станица Дервента, 27.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Р. (1976) са подручја града Добоја,  због основа сумње да  је извршило 
кривично дјело „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Станари, 27.05.2019. године, пријављено је да је 

истог дана приликом кретања воза са жељезничке станице у мјесту Остружња, 
подручје општине Станари, старија женска особа пала из воза који је у том 
моменту био у покрету. По пријави су одмах поступили полицијски службеници 
ПС Станари који су утврдили да се ради о лицу М.Д. (1959) са подручја општине 



Станари. Наведеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Станари 
одакле је исто упућено у добојску болницу. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијској станици Теслић, 26.05.2019. године, око 23, 50 часова, 

пријављено је да је на подручју општине Теслић избио пожар на помоћном 
дрвеном објекту.  У пожару који су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Теслић повријеђених лица није било. Полицијски 
службеници Полицијске станице Теслић 27.05.2019. године извршили су увиђај 
лица мјеста заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите 
од пожара Полицијске управе Добој. Рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Бијељина  
 
Полицијска станица Шамац, 27.05.2019. године, од стране оштећеног 

лица, запримила је пријаву, да је непознато лице или више њих, искористило 
његово одсуство и извршили провалу у његову породичну кућу. По запримљеној 
пријави поступили су полицијски службеници  који су извршили увиђај лица 
мјеста. По изјави оштећеног отуђен је новац. Обавјештено надлежно 
тужилаштво о наведеној пријави. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

 
У Бијељини, у улици Рачанска 27.05.2019. гоодине, у 13,00 часова, 

догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У незгоди су 
учествовали путнички аутомобил марке „Mercedes“ којим је управљао М.П. док 
се у возилу, као сузозач, налазила дјевојчица од 16 година која је отворила 
врата од возила и остварила контакт са бициклистом А.М. која је задобила 
тјелесне повреде. Повређеној бициклисти  указана је медицинска помоћ и иста 
је задржана на даљем лијечењу. Увиђај извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједнст саобраћаја Бијељина.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Кушлат, град Зворник, 

27.05.2019. године око 07,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали М.В. (1954) из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Passat“ и Н.Г. (1969) из Брчког, који је управљао теретним возилом 
марке „Man“. У овој саобраћајној незгоди, учесник М.В. и лица која су се 
налазила са њим у возилу З.М. (1950) и Т.М. (1952) су задобила тјелесне 
повреде које су констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. 
Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

          
Полицијска станица Власеница, 27.05.2019. године, поднијела је 

Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном 
кривичном дјелу против лица Д.В. (1961) из Власенице, због постојања основа 
сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
 
 
 



ПУ Градишка 
 
Станичном одјељењу полиције Подградци, 27.05.2019. године, око 18,00 

часова, обратио се оштећени и пријавио да је у току ноћи 26/27.05.2019. године 
у угоститељском објекту у мјесту Горњи Подградци, град Градишка, из депозита 
терминала за клађење,  отуђена одређена количина новца. Оперативним радом 
полицијских службеника, идентификовано је лице иницијала С.П. (1999) из 
Градишке, које се сумњичи да је починило кривично дјело ,,Крађa“. По 
документовању и комплетирањупредмета против С.П. слиједи подношење 
извјештаја надлежном тужилаштву за наведено кривично дјело. 

 
 


