
На подручју Републике Српске, 12.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
7, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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): 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): 9 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 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): 0 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



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

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 12.02.2019. године, пријављено је да је у 

претходном периоду на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 12.02.2019. године, пријављено је да је 

истог дана у Добоју,  из незакључаног путничког аутомобила отуђен мобилни 
телефон. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 2, 12.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица И.М. (1985) и А.Х. (1992), оба из Грачанице, ФБиХ,  због основа сумње да 
су извршила  кривично дјело „Крађа“.  

  
Полицијска станица Брод, 12.02.2019. 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 Ћупријској улици у Добоју, 12.02.2019. године, око 07,40 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил 
марке „VW Touran“, којим је управљало лице Ж.Н. (1984) из Добоја  и пјешак, 
лице Љ.М. (1948) из Добоја. У овој саобраћајној незгоди пјешак је задобио 
тешке тјелесне повреде.Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Добој.  

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници ПС Шамац,  поступајући по наредби Основног 

суда Модрича 12.02.2019.године у 14,10 часова лишили су слободе лице Д.Г. 
(1986) из Шамца, истог дана наведено лице  је предато Судској полицији Добој. 

 



 Истог дана  полицијски службеници ПС Бијељина 2,  лишили су слободе 
задржавањем  лице М.С. (1978) из Бијељине, због учествовања у саобраћају у 
својству пјешака. Алкотестирањем утврђена алкохолисаност од 2,11 g/kg, 
алкохола у организму. 

 
У јутарњим часовима 13.02.2019. године, полицијски службеници ПС 

Бијељина 2 су на аутобуској станици у Бијељини , пронашли три илегална 
мигранта, без идентификационих докумената, а који су на наше подручје 
илегално ушли из сусједних земаља. Провјерама је утврђено да се ради о 
илегалним мигрантима из Пакистана и исти су предати  службеницима 
Граничне полиције Бијељина.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Власеница, у мјесту Заклопача, 

12.02.2019. године око 11,10 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Fiat” којим је управљао 
Љ.Н. (1963) из Власенице, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне 
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој 
установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Милићи. У току је рад на документовању саобраћајне 
незгоде. 

 
ПУ Градишка 
 
На подручју Полицијске управе Градишка,  12.02.2019. године,  

пронађено је 15 миграната који су на територију Републике Српске ушли из 
сусједних земаља. Десет миграната су држављани Сирије, два мигранта су 
држављани Либије, два мигранта су држављани Палестине, а један мигрант је 
држављанин Ирана. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице 
граничне полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
У улици Козарских бригада, општина Градишка, 12.02.2019. године око 

06,55 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали М.Д. 
(1994) из Градишке, са путничким аутомобилом марке „Опел Астра“ и пјешак 
С.Н. (1968) из Лакташа, која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне 
повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 
 
 
  

 


