
На подручју Републике Српске, 19.02.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 13 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 



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

 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 19.02.2019. године, пријављено је да је у 

претходна три мјесеца на подручју општине Дервента, из дворишта породичне 
куће отуђено око пет метара исцјепаног огревног дрвета, те такође да је у шуми 
власништво оштећеног лица извршена бесправна сјеча и одвоз стабала, 
приликом чега је оштећена метална рампа која је постављена на прилазном 
путу до куће, те да је приликом сјече стабала дошло до кидања самоносивог 
електро-кабла који напаја кућу са електричном енергијом. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“, „Оштећење и одузимање туђе ствари“ 
и кривичног дјела „Оштећење или уништење јавних уређаја“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 19.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
једног малољетног лица из Добоја и једног непознатог лица,  због основа сумње 
да су извршила  два кривична дјела „Тешка крађа“. За пријављена лица постоји 
основ сумње да су 07.01.2019. године, извршила провалу у трговински објекат и 
пољопривредну апотеку у Добоју, одакле су отуђила новац, алат и друге 
предмете.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 19.02.2019. године, у 

Добоју, пронашли су једног мигранта, држављанина Авганистана који је код 
себе посједовао потврду о исказаној намјери подношења захтјева за азил. О 
наведеном је обавијештена Служба за послове са странцима – Теренски 
центар Добој.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 20.02.2019. године,  на 

шеталишту уз обалу ријеке Саве пронашли два мигранта, који су  предати 
радницима Граничне полиције Брод на даље поступање. 

 
 


