
На подручју Републике Српске, 25.07.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 21 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 3 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 25.07.2018. године, пријављено је да је из 

стубишта стамбене зграде у Дервенти, отуђен бицикл власништво лица М.Л. из 
Дервенте. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.   

  
Полицијска станица Дервента, 25.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица Е.Ј. (1989) из Дервенте, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“, против лица С.Д. (1989) и С.Д. 
(1999), оба са подручја општине Дервента, због основа сумње да су извршила 
кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Брод, 25.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.Ђ. (1995)  са подручја општине Брод, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
Полицијска станица Модрича, 25.07.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.М. (1989)  са подручја општине Модрича, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“. 

 
На паркинг простоту у улици Милана Јелића у Модричи, догодила се 

саобраћајна незгода у којој je учествовало лице С.С. (1999) из Модриче, које је 
управљало путничким возилом марке „Peugeot“ и пјешак лице А.Д. (1962) са 
подручја општине Модрича. У овој саобраћајној незгоди лице А.Д. је задобило 
тешке тјелесне повреде (прелом руке), које је након указане љекарске помоћи у 
Дому здравља Модрича  превезено у добојску болницу. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Модрича.  

 
 
 
 
 



На локалном путу Јелањска-Осиња, у мјесту Доња Осиња, подручје 
општине Дервента, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице 
Р.Д. (1982) са подручја општине Станари, које је управљало путничким возилом 
марке „VW Golf“ и четрнаестогодишњакиња са подручја општине Станари, која 
је управљала бициклом марке „Кимано“. У овој саобраћајној незгоди 
четрнаестогодишњакиња је задобила тјелесне повреде и иста је превезена у 
добојску болницу.  Увађај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Дервента.  

 
На подручју Полицијске управе Добој уочено је и евидентирано тринаест 

илегалних миграната који су на подручје Републике Српске ушли из правца 
сусједних земаља. Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 
25.07.2018. године, око 20,40 часова, у Омладинској улици у Дервенти уочили 
су и евидентирали дванаест одраслих особа и једно дијете, приликом чега су 
утврдили да су исти држављани Сирије, Ирака и Палестине, те да су се исти 
упутули у правцу одређеног центра за прихват миграната.  О  наведеном је 
обавијештена Служба за послове са странцима – Теренски центар Добој.  

  
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 25.07.2018. године лице Ф.А., је пријавило да 

му је лице К.А., упутило озбиљне пријетње по живот и тијело у мјесту Хамбина 
Царина, општина Источни Стари Град. О свему обавијештен тужилац  Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на утврђивању свих 
чињеница кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Тужилаштву Босне 

и Херцеговине, поднијели су извјештај против А.А. због постојања основа 
сумње да је починио кривично дјело „Кријумчарење људи“. 
 

ПУ Зворник 
 
Станичном одјељењу полиције Скелани, 25.07.2018. године, пријављено 

је да је непознати извршилац или више њих, из стана приватног власништва у 
мјесту Скелани, општина Сребреница, отуђио већу количину новца. По пријави 
су поступили полицијски службеници Полицијске управе Зворник. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
На магистралном путу Власеница-Зворник, у мјесту Вукшић Поље, 

општина Милићи, 25.07.2018. године око 17,15 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали П.П. (1984) који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Renault“ и М.Х. (1952) који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Volvo“. У овој саобраћајној незгоди, путници из путничког 
аутомобила марке „Renault“ В.П. (1953), Т.П. (1987) и два малољетна лица су 
задобили тјелесне повреде које су констатоване у Општој болници Зворник. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Милићи. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 
 



 ПУ Градишка 
 

На подручју Полицијске управе Градишка, 25.07.2018. године, пронађено 
је 28 мигранта који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Највећи број миграната је из Сирије (13), затим  пет из Алжира, четири 
из Марока, три из Пакистана, два из Палестине и један из Либије. Пронађени 
мигранти предати су припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на 
даљи рад и поступање са истима. 
 
 
 
 


