
На подручју Републике Српске, 24.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 17 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 7, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 25 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 24.01.2019. године, пријављено је да је 

истог дана на удаљености од око једног километра од азила за животиње на 
подручју града Добоја, пронађен убијен пас. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Мучење и убијање животиња“. У току 
је рад по наведеном.   

  
Полицијска станица Добој 2, 24.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Х.П. (1994), Е.Б. (1997) и лице Е.З. (1982), сви из Градачца, ФБиХ, због 
основа сумње да су извршила кривично дјело „Тешка крађа“. За пријављена 
лица постоји основ сумње да су почетком мјесеца новембра 2017. године, на 
подручју града Добоја,  извршила провалу у викендицу и помоћне објекте који 
се налазе у истом дворишту, одакле су након извршене преметачине отуђила 
500 kg. меда,  већу количину сувог и свјежег меса из замрзивача и друге 
предмете. На наведени начин су оштећеном лицу причинила материјалну штету 
у износу од око 7000 КМ. 

 
Полицијска станица Теслић, 24.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.М. (1986) са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијска станица Станари, 24.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Л. (1985) из Станара, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Изазивање опште опасности“ и кривично дјело „Недозвољена производња и 
промет оружја или експлозивних материја“.  

 
На регионалном путу Станари-Руданка, у мјесту Велика Буковица, 

подручје града Добоја, 24.01.2019. године, око 09,00 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој се учествовао путнички аутомобил марке „Audi“, 



којим је управљало лице Р.М. (1995) са подручја града Добоја и теретно возило 
марке „VW Caddy“, којим је управало лице Д.Г. (1956) из Добоја. У овој 
саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобио је возач теретног возила 
марке „VW Caddy“ лице Д.Г., док је сувозач из путничког возила марке „Audi“, 
лице А.Т. (1997) са подручја општине Станари, задобило лаке тјелесне 
повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Рогатица, 24.01.2019. године, пријављено је да су у 

мјесту Осово, општина Рогатица, од стране непознатог извршиоца или више 
њих отуђена два грла ситне стоке. Полицијски службници извршили су увиђај на 
лицу мјеста по овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 

непознатих лица у периоду од 07.01. до 24.01.2019. године провалило врата 
једне цркве у Требињу и отуђило мању количину новца. У току је 
расвјетљавање кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Доње Цапарде-Шековићи, у мјесту Жељезник, 

општина Шековићи, 24.01.2019. године око 07,20 часова, догодила се 
саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке 
„Audi” којим је управљала З.П. (1983) из Шековића,  са којом се у возилу 
налазило једно малољетно дијете. У овој саобраћајној незгоди оба лица су 
задобила тјелесне повреде, које су констатоване у Дому здравља Шековићи. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шековићи. У 
току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник, 24.01.2019. године око 08,00 часова, лишили су слободе Д.П. (1995) из 
Зворника, због управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним 
алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,58 g/kg алкохола у 
организму. 

 
ПУ Градишка  
 
На подручју Полицијске управе Градишка,  24.01.2019. године,  

пронађено је једанаест миграната који су на територију Републике Српске ушли 
из сусједних земаља. Шест миграната су држављани Авганистана, три мигранта 
су држављани Алжира, један мигрант је држављанин Палестине и један 
мигрант је држављанин Либије. Пронађени мигранти предати су припадницима 
Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
На магистралном путу Градишка– Бања Лука, у мјесту Ровине, општина 

Градишка, 24.01.2019. године око 23,05 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Г.К. (1981) из Градишке, са путничким 



аутомобилом марке „Fiat Bravo“ и бициклиста С.Ч. (1968) 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. 


