
На подручју Републике Српске, 21.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 11 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 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): 3 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 41 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 33 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добоj 
 
Полицијској станици Брод, 21.01.2019. године, пријављено је да је над 

оштећеним лицем из Брода извршено кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 
У току је рад на расвјетљавању наведеног кривичног дјела. 

  
Полицијској станици Модрича, 21.01.2019. године, пријављено је да је у 

претходних једанаест дана на подручју општине Модрича, извршена бесправна 
сјеча шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 21.01.2019. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана извршена провала у помоћни објекат на подручју града 
Добоја, одакле је отуђена косилица и тример за кошење траве, пумпа за воду и 
други предмети. Изласком на лице мјеста полицијски службеници су утврдили 
да је провала извршена у још један помоћни објекат одакле је отуђен продужни 
кабал и брусилица. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“.   

  
Полицијска станица Брод, 21.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.П. (1988) и З.П. (1987), оба из Дервенте, због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Крађа“. За пријављена лица В.П. и З.П. постоји основ 
сумње да су крајем мјесеца децембра 2018. године, са полица које су изложене 
испред бензинске пумпе у Броду, отуђила акумулаторе, „вд“ спрејеве, течност 
за вјетробранска стакла и друге предмете. Дио отуђених ствари је пронађен.  

  
На пјешачком прелазу у улици Светог Саве у Теслићу, 21.01.2019. 

године, око 16,30 часова, догодила се саобраћајна негода са повријеђеним 
лицем у којој је учествовао путнички аутомобил марке „VW Golf“, са којим је 
управљало лице С.Ч. (1996) са подручја општине Теслић и пјешак лице Д.Г. 
(1956) са подручја општине Теслић. У овој саобраћајној незгоди лице Д.Г. је 
задобило тјелесне повреде и исто је након указане љекарске помоћи превезено 
у добојску болницу а потом у Универзитетско клинички центар Републике 



Српске у Бањој Луци, гдје је задржано на лијечењу. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Теслић. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Невесиње једно лице је пријавило да је од другог 

лица путем телефонског позива и СМС порука запримило пријетње по свој 
живот. У току је документовање кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 


