
На подручју Републике Српске, 15.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 8 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 15 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 15 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добоj 
 
Полицијској станици Брод, 15.01.2019. године, пријављено је да су 

претходног дана из трговинског објекта у Боду отуђена алкохолна пића, 
прехрамбени производи и артикали за личну хигијену. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 2, 15.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.П. (1956) и Ж.В. (1971), оба са подручја града Добоја,  због основа 
сумње да су извршила кривично дјело „Противправно заузимање земљишта“. 
За пријављена лица постоји основ сумње да су на земљишној парцели на 
подручју града Добоја, без претходног одобрења Града Добој засадила 
житарице (зоб и јечам), чиме су онемогућила кориштење наведене парцеле 
општећеном лицу, које је у октобру 2017. године са Градом Добој закључило 
уговор о закупу наведеног пољоприведног земљишта. 

  
Полицијска станица Добој 2, истог дана, Окружном јавном тужилаштву 

Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против лица В.С. 
(1971) из Добоја,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Самовлашће“. За пријављено лице В.С. постоји основ сумње да је током 
мјесеца маја 2017. године, искључено са водоводне мреже привредног друштва 
са подручја града Добоја због неизмиреног дуга, након чега је исто самовласно 
и без претходног одобрења извршило прикључење породичне куће на 
водоводну мрежу, чиме је неовлаштено трошило воду. Истог дана, Полицијса 
станица Добој 2, поднијела је Извјештај и против лица С.М. (1982) из Добоја, 
због основа сумње да је извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Теслић, 15.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.П. (1990) из Теслића,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тјелесна повреда“. 

 



Полицијски  службеници Полицијске станце Брод, 15.01.2019. године, 
лишили су слободе лице Б.Л. (1989) са подручја општине Брод, пјешака који се 
у видно алкохолисаном стању кретао по коловозу. Извршеним алкотестирањем 
код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у организу од 1,81 g/kg.  

 
Полицијској станици Добој 1, 15.01.2019. године, пријављено је да је 

дошло до пожара у аутомеханичарској радњи на подручју града Добоја. У 
пожару који су локализовали припадници Територијане ватрогасне јединице 
Добој повријеђених лица није било, док је у унутрашњости радње изгорио 
предњи и средишњи дио минибуса марке „Mercedes“, власништво привредног 
друштва из Жепча и задњи дио путничког аутомбила марке „Audi A6“, 
власништво лица Е.А. из Добоја. Увиђајем који су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 1 заједно са инспектором за експлозивне 
материје и послове заштите од пожара ПУ Добој, утврђено је да је до пожара 
дошло усљед самозапаљења минибуса због квара на доводу горива од 
резервоара до мотора,  након чега је пожар захватио и путички аутомобил. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Зворник, 15.01.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица С.С. (1996) из Осмака, због постојања основа сумње да је починило 
кривично дјело „Напад на службено лице у вршењу службене дужности“.  

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка– Бања Лука, у мјесту Брестовчина, 

општина Градишка, 15.01.2019. године око 20,00 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали М.П. (1952) из Градишке, са 
путничким аутомобилом марке ,,Opel Astra“ и В.Л. (1970) из Даниловграда, са 
теретним возилом марке ,,Mercedes“. У овој саобраћајној незгоди M.П. задобио 
је тјелесне повреде и превезен је у Универзитетско клинички центар Републике 
Српске. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
На подручју Полицијске управе Градишка,  15.01.2019. године,  

пронађено је тринаест миграната који су на територију Републике Српске ушли 
из сусједних земаља. Десет миграната су држављани Авганистана и три 
мигранта су држављани Ирана. Пронађени мигранти предати су припадницима 
Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
 


