
На подручју Републике Српске, 26.06.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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): 2 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

 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: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 32 



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

 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бања Лука    13 ПУ Добој       15 ПУ Бијељина     2 ПУ Градишка   16 УКУПНО     46 

Авганистан         13 Палестина      1 
Алжир             3 
Каркука           1 
Ирак                5 
Иран                5 

Пакистан           2 Авганистан      11 
Ирак                  3 
Иран                  1 
Бангладеш        1 

 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијска станица Добој 1, 26.06.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
малољетног лица из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тешка крађа“ и против једног малољетног лица из Добоја, због основа сумње 
да је извршило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних 
дрога“. 

 
Полицијска станица Петрово, 26.06.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Р. из Петрова, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“ и кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 26.06.2019. године, око 20, 30 часова, 

пријављено је да је у добојску болницу без знакова живота довезено лице С.П. 
са подручја града Добоја. По пријави су поступили полицијски службеници 
Полицијске станице Добој 1 који су дошли до сазнања да је наведено лице 
поред локалног пута на подручју града Добоја, приликом мијењања сијалице од 
расвјете највјероватније пало са електро стуба. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
 
 



ПУ Требиње  
 
Полицијској станици Гацко пријављено је да се догодила саобраћна 

незгода у којој су учествовали путнички аутомобил марке „Wolksvagen“ и 
мотоцикл „Jamaha“. Возач и сувозач мотоцикла су задобили тјелесне повреде. 
Незгода је као посљедицу имала и мању материјалну штету. У току је 
документовање кривичног дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала М.Н. починило кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 26.06.2019. године, пријављено је да је 

лице иницијала Х.Х. путем телефона упућивало пријетње оштећеном. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О догађају је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
На магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Каракај, град Зворник, 

26.06.2019. године око 15,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали С.Ј. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Škoda” и В.Р. из Осмака, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Opel”. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобило лице Ј.М. које 
се налазило у путничком аутомобилу марке „Škoda”. 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. 


