
На подручју Републике Српске, 17.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 5 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 5, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 23 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 11 

 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): 5 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 19 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бања Лука   7 ПУ Добој            4 УКУПНО          11 

Тунис                3 

Египат               3 

Либија               1 

 

Сирија                2 

Судан                 1 

Алжир                1 

 

Тунис                3 

Сирија               2 

Судан                1 

Алжир               1 

Египат               3 

Либија               1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 17.03.2019. године, пријављено је да су на 

локалном путу на подручју општине Модрича, лица Н.А., Н.С. и Г.С. физички 
напалa оштећено лице са подручја општине Модрича. Оштећеном лицу је 
указана љекарска помоћ у Дому здравља Модрича гдје су му констатоване 
тешке тјелесне повреде (прелом зуба). О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац ОЈТ Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
„Тешка тјелесна повреда“.  

 
Полицијској станици Модрича, 17.03.2019. године, пријављено је да је у 

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

 
Полицијској станици Добој 1, 17.03.2019. године, пријављено је да је у 

претходних седам дана извршена провала у викендицу на подручју града 
Добоја, одакле је након извршене преметачине отуђено алкохолно пиће. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 17.03.2019. године, обратило се оштећено 

лице из Добоја које је пријавило да је истог дана највјероватније изгубило свој 
мобилни телефон. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Утаја“. 

 



Полицијској станици Добој 1, 17.03.2019. године, пријављено је да је 
истог дана на подручју града Добоја избио пожар на земљишној парцели 
непознатог власника који се приширио на засад са јагодама приликом чега је 
исти изгорио, као и најлон и цријева за наводњавање. Према изјави власника 
причињена материјална штета износи од око 4.000 КМ. Полицијски службеници 
Полицијске станице Добој 1 заједно са иснпектором за експлозивне материје и 
послове заштите од пожара ПУ Добој извршили су увиђај лица мјеста. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ Добој  који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.  

  
Током претходног викенда, полицијски службеници Полицијске станице 

Модрича, санкционисали су четири возача због због учествовања у саобраћају 
под дејством опојних дрога. Извршеним тестирањем на опојне дроге код два 
возача је утврђено присуство опојних дрога у организму док су два возача 
одбила да се подрвгну тестирању. Наведеним лицима су уручени прекршајни 
налози због почињних прешаја из Закона о основама безбједности саобраћаја 
на путевима у БиХ. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 17.03.2019. године од стране свештеника 

Српске православне цркве у Бијељини, запримила је пријаву, да је непозанто 
лице или више њих, у току ноћи, са парохијанског дома отуђилио поцинчане 
олуке, те да су на објекту цркве оштетили два олука.  По запримљеној  пријави 
поступли су полицијски  службеници који су изашли на лице мјеста и извшили 
увиђај. У току је рад на расвјетљавању и документовању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник  
 
Полицијској станици Власеница, 17.03.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Бакићи, општина Власеница, дошло до пожара који је захватио воћњак и 
помоћни објекат пријавитеља, приликом чега се проширио на један дио шуме. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница као и 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Власеница који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће накнадно утврђени. 

 
Полицијској станици Братунац, 17.03.2019. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у Братунцу, дошло до нарушавања јавног реда и 
мира у коме су учествовала лица И.П. (1991), Ј.П. (1996), М.С. (1987), А.Н. 
(1988) и М.П (1975). По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац који су лица И.П., Ј.П. и М.С. лишили слободе. У току је рад на 
документовању прекршаја. 


