
На подручју Републике Српске, 19.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 



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

 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Добој 3 ПУ Требиње 4 ПУ Приједор 7 УКУПНО 14 

Сирија 2 
Алжир 1 

Мароко 3 
Алжир 1 

Сирија 7 Сирија 9  
Мароко 3 
Алжир 2 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 19.05.2019. године, 

око 23,15 часова, извршили су увиђај саобраћајне незгоде у Улици Епископа 
Платона, на локалном путу Лакташи – Ријечани, у Лакташима, а у којој су 
учествовали Н.Ш. путничким аутомобилом марке „Golf“ и шеснаестогодишњи 
бициклиста, који је задобио тјелесне повреде. Повријеђеном лицу указана је 
помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, гдје је задржан 
на лијечењу.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента предузимају 

оперативне и истражне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела 
„Разбојништво“, које је извршено 18.05.2019. године, у породичној кући на 
подручју општине Дервента. 

Према изјави оштећене, два непозната маскирана лица су отворила 
улазна врата на кући, потом из унутрашњости са стола узела новчаник у којем 
се налазио новац у износу од 100 евра и 100 КМ, два мобилна телефона, затим 
су уз уптребу физичке снаге са руке оштећене скинула два златна прстена, 
након чега су се удаљила у непознатом правцу.  

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој уз чији надзор полицијски службеници предузимају све 
потребне мјере и радње у циљу проналаска извршилаца наведеног кривичног 
дјела. 

  
Полицијској станици Модрича, 19.05.2019. године, пријављено је да је 

ноћу 18/19.05.2019. године на подручју општие Модрича, отуђено путничко 



моторно возило марке „Golf 2“. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“.  

 
Полицијска станица Добој 1, 17.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Г.М. (1979) из Добоја, због основа сумње да  је извршило кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

Полицијска станица Брод, 17.05.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.П. (1980) из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
У Броду, на шеталишту поред ријеке Саве, 19.05.2019. године у 11,20 

часова, полицијски службеници ПС Брод пронашли су три лца: Ф.А. и К.А. који 
су држвљани Сирије и Б.К.Д. држављанина Алжира, која су код себе имала 
потврде о исказаној намјери подношења захтјева за азил. Поменута лица су 
насилно отворила врата на кући, која се налази у близини поменутог 
шеталишта у којој дуже вријеме нико не борави, гдје су преноћила. Дежурни 
тужилац ОЈТ Добој је наложио да се лица предају припадницима државне 
граничне полиције Брод, ради њихове предаје у Теренски цента за странце у 
Добоју. 

 
На подручју Полицијске управе Добој, ноћу 16/17.05.2019. године, 

полицијски службеници лишили су слободе пет лица, код којих је утврђено 
присуство алкохола у организму од преко 1,64 g/kg. Код једног лица утврђено је 
присуство алкохола у организму у износу од 2,44 g/kg. Једно лице је такође 
лишено слободе јер је одбило да се подвргне алкотестирању. 

 
На подручју Полицијске управе Добој, за протекла три дана одузето је 

укупно 13,6 м3 дрвних сортимената без потребне документације.  
  
У протекла три дана, на подручју Полицијске управе Добој вршено је 

обезбјеђење осам јавних скупова. 
 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 19.05.2019. године, око 08,45 часова 

пријављено је да је непознати извршилац или више њих, у мјесту Хоточина 
општина Пале, из куће приватног власништва, отуђиo снимач надзорних 
камера, већу количину пића и на кући оштетио надзорну камеру и рефлектор за 
освјетљење. 

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. Извршен је увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 


