
На подручју Републике Српске, 22.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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): 1 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 17 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 20 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

Нису евидентиране. 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 22.05.2019. године, пријављено је да је у 

претходних двадесет дана извршена провала у кућу у Теслићу, одакле је 
отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 22.05.2019. године, пријављено је да је 

21.05.2019. године у вечерњим часовима, непознато лице или више њих 
насилно ушло у гаражу власништво оштећеног лица из Модриче, након чега је 
нанијело оштећења на паркираном путничком аутомобилу марке „VW Golf 5“. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

   
Полицијска станица Дервента, 22.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Б. (1985), Д.С. (1994), И.Џ. (1991) и Ј.С. (1993), сви са подручја 
Републике Хрватске,  због основа сумње да  су извршила кривично дјело 
„Кривотворење новца’’. 

  
 Полицијска станица Брод, 22.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ј.С. (1983) са подручја општине Брод, због основа сумње да  је извршило 
кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 22.05.2019. године, лишили су слободе лице Г.М. (1968) са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,16 g/kg. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Шамац, 22.05.2019. године од стране оштећеног 

лица запримила је пријаву, да је НН лице или више њих у току ноћи 



21/22.05.2019. из гараже која није била закључана отуђили разне врсте алата. 
По изјави власника причињена материјална штета већа је од 2.000 КМ. Од 
стране полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. Обавјештено је 
надлежно тужилаштво. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала С.Г.(1957) починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Братунац, 22.05.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, Извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица М.А. (1977) и М.М. (1995), оба из Сребренице, због постојања основа 
сумње да су починила кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
 


