
На подручју Републике Српске, 31.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 22 

**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): 8 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 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: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 22 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 

 
Полицијској станици Добој 1, 31.01.2019. године, пријављено је да је 

30/31.01.2019. године, извршена провала у трговински објекат у Добоју, одакле 
су отуђени одређени одјевни предмети. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 Полицијској станици Дервента, 31.01.2019. године, пријављено је да је у 
претходних десет дана извршена провала у викендицу и помоћни објекат на 
подручју општине Дервента, одакле су отуђени одређени предмети за кућну 
употребу. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  
 Полицијска станица Теслић, 31.01.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Е.О. (1986) из Маглаја, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Превара“.  
 
 Полицијска станица Дервента, 31.01.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица З.М. (1968) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“.  
 
 Полицијска станица Брод, 31.01.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Р.В. (1975) из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“.  
 
 Полицијска станица Модрича, 31.01.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.М. (1960) из Модриче,  због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Превара“. 
 
 
 
 



ПУ Приједор 
 
На магистралном путу М-15, у мјесту Тукови, у улици В.С.Степановића, 

дана 31.01.2019. године, око 16,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој су учествовали Д.П. (1962) из Приједора, а који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Renault Clio“ и бициклиста П.Т. (1952) из Приједора. У овој 
саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобило је лице П.Т. Због 
степена повреда а након указане медицинске помоћи у Општој болници у 
Приједору, повријеђено лице транспортовано је у Универзитетски клинички 
центар Републике Српске. Увиђаја на лицу мјеста саобраћајне незгоде, по 
овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор, извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Приједор. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да се једно лице другом лицу 

представило као радник Центра за социјални рад, којом приликом му је узело 
новац у износу од 170 КМ. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Превара“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 31.01.2019. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, из теретних возила која су била паркирана 
у мјесту Тршић, град Зворник, отуђио акумулаторе, чиме је према изјави 
пријавитеља причињена материјална штета од око 1.200,00 КМ. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Козлук. О наведеном догађају упознат је 
дежурни тужилац Окружног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Милићи, 31.01.2019. године, пријављено је да је у 

просторијама Дома здравља у Милићима, дошло до нарушавања јавног реда и 
мира међусобном тучом између лица Р.Т. (1961) и М.Н. (1960),  приликом чега 
су оба лица задобила тјелесне повреде. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Милићи, који су о свему обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник су, 31.01.2019. године око 21,15 часова, на магистралном путу Зворник-
Бијељина, у мјесту Пилица, контролисали путнички аутомобил марке „Golf“, 
којим је управљало лице М.П. (1975) из Бијељине. Приликом контроле, у возилу 
је идентификовано пет лица из Сирије и Ирака, за која постоји сумња да су 
илегално прешла границу са сусједном државом. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Тужилаштва БиХ који је наложио да се након 
криминалистичке обраде, наведена лица предају у надлежност Служби за 
послове са странцима-Теренски центар Бијељина на даље поступање.  

 
 ПУ Градишка 
 

На подручју Полицијске управе Градишка,  31.01.2019. године,  
пронађено је дванаест миграната који су на територију Републике Српске ушли 



из сусједних земаља. Четири миграната су држављани Марока, три мигранта су 
држављани Либије, по два мигранта су држављани Ирака и Палестине, док је 
један мигрант држављанин Ирана. Пронађени мигранти предати су 
припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и 
поступање са истима. 

 
 


