
На подручју Републике Српске, 14.05.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 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): 1 

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

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 6, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 



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

 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ ИС 3 ПУ БН 15 УКУПНО 18 

Сирија 1 
Палестина 1 
Мароко 1 

Пакистан 15 Сирија 1 
Палестина 1 
Мароко 1 
Пакистан 15 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 14.05.2019. 

године извршили су увиђај саобрћајне незгоде на магистралном путу М16, у 
мјесту Карановац, у којој су учествовали С.Ч. путничким аутомобилом марке 
„Opel“ и пјешак Н.К. који је задобио тешке тјелесне повреде. Повријеђеном лицу 
указана је помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.   
 

ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 14.05.2019. године, 

лишили су слободе лице М.С. (1960) из Петрова, које је приликом редовне 
контроле саобраћаја одбило да се подвргне алкотестирању након чега је 
полицијском службенику упутило озбиљне пријетње по живот. Наведено лице је 
контролисано у улици Вељке Вуковића у Петрову, а исто је управљало 
нерегистрованим трактором марке „IMT“. Против лица М.С. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Угрожавање сигурности“.  

  
Полицијској станици Теслић, 14.05.2019. године, пријављено је да је лице 

Б.К. са подручја општине Теслић, раднику шумског газдинства из Теслића 
упутило одређене пријетње. Након комплетирања и документовања предмета 
Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај o извршеном 
кривичном дјелу „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“ и 
кривичном дјелу „ Угрожавање сигурности“. 

  



Полицијској станици Добој 1, 14.05.2019. године, пријављено је да је 
извршена провала у трговински објекат у Добоју,  одакле су отуђене различите 
врсте цигарета. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
  

Полицијска станица Теслић, 14.05.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица З.Ц. (1999) из Теслића, због основа сумње да  је извршило  кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 14.05.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.П. (1997) са подручја града Добоја, због основа сумње да  је извршило  
кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 
 

ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Брањево, град 

Зворник, 14.05.2019. године око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Д.Ш. (1988) из Бијељине, који је управљао теретним 
возилом марке „Citroen“ и Д.С. (1952) из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Renault“. У овој саобраћајној незгоди, учесник Д.С. је 
задобио тјелесне повреде које су констатоване у Јавној здравственој установи 
Болница Зворник. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


