
На подручју Републике Српске, 21.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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): 2 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Требиње                     3 УКУПНО                                    3 

Алжир                               2 
Тунис                                1 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 21.03.2019. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу у Дервенти, одакле је отуђен 
новац и преносни рачунар. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 21.03.2019. године, пријављено је да су 

истог дана у угоститељском објекту у Добоју са врата која воде до баште 
скинута два печата док је са  баште истог скинута трака, које је претходно 
поставила иснпекција. Након комплетирања и документовања предмета 
Окружном јавном тужилаштву ће бити достављен Извјештај о ивршеном 
кривичном дјелу „Скидање или повреда службеног печата или знака“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 21.03.2019. године, пријављено је да су два 

непозната лица оштећеном лицу (1945) из Добоја, пришла те од истог тражила 
да им буде свједок наводно саобраћајне незгоде, након чега су  истог питала да 
ли има новчаницу од 500 еура како би их исти упоредили са својом коју су 
посједовали, да провјере да ли је права. Након наведеног оштећени је отишао 
до стана те донио осам новчаница од 500 еура, које је једно од лица узело те 
наводно отишло до аута да нешто провјери, након чега се више није враћало. 
Оштећено лице кад је отишло да провјери гдје је исти, наведено лице није 
пронашао док је друго лице које које је  остало сједећи на клупи, искористило 
непажњу и такође се удаљило са лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Превара“. 

  
Полицијска управа Добој, 21.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица А.В. (2000), Д.В. (1998) и Н.К. (2000), сви из Фоче, због основа сумње да су 



извршила  два кривична дјела „Превара“, док за трећепријављено лице постоји 
основ сумње да је извршило и кривично дјело „Фалсификовање исправе“. 
 

Полицијска станица Брод, 21.03.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.П. (1980) и Љ.М. (1994), оба са подручја општине Брод, због основа 
сумње да су извршила  кривично дјело „Запуштање и злостављање дјетета“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, од стране оштећене  из Бијељине 

запримила је пријаву, да је НН лице или више њих, искористивши њено 
одсуство од  куће, насилно ушли  у исту и том приликом отуђили мању количину 
златног накита и новац. Од стране полицијских службеника извшен је увиђај. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка крађа''. 

 
Полицијски сужбеници Полицијске станице Шамац лишили су слободе 

лице С.Ш. због управљања возилом у алкохолисаном стању. Алкотестирањем 
лица утврђена је алкохолисаност од 2,97 г/кг  алкохола у организму. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је извршена провала у 

један угоститељски објекат. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала А.А. (1997) починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
ПУ Градишка 
 
На раскрсници улица Авде Ћука и Партизанска, општина Градишка, 

21.03.2019. године око 09,55 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали В.С. (1946) из Градишке, са путничким аутомобилом марке 
„Peugeot“ и бициклиста  М.К. (1948) из Градишке, која је у овој саобраћајној 
незгоди задобила тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде 
извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Градишка. 


