
На подручју Републике Српске, 11.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 6, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 24 

**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): 5 

 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 10 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

 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: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 3, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 41 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 34 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијска станица Дервента, 11.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.В. (1960) из Дервенте, због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 11.03.2019. године, лишили су слободе пјешака П.С. (1958) са подручја 
општине Дервента, који се у алкохолисаном стању кретао коловозом. Наведено 
лице је уочено и контролисано на магистралном путу М-17, у мјесту Плочник, 
подручје града Добоја. Извршеним алкотестирањем код лица П.С. је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2, 30 g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 11.03.2019. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих отуђио већу количину механичког алата из 
гаражног простора, власништво фирме у Палама. О свему обавијештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је наложио 
предузимање свих мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Пале су, 11.03.2019. године, 

у улици Романијска, општина Пале, контролисали путнички аутомобил марке 
„Volkswagen“, тип „Jetta“, којим је управљало лице Д.К. а на којем су се 
налазиле регистарске ознаке за којим је расписана потрага ФУП БиХ. Возило је 
привремено одузето и у току је рад на документовању кривичног дјела „Посебни 
случајеви фалсификовања“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Невесиње, пријављено је да су лица иницијала Д.Ч. 

(1994), Д.Ч. (1990) и Б.Ч. (1993) физички напала три лица у једном 



угоститељском објекту. У току је документовање кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“. 

 
Полициској станици Невесиње, пријављено је да је лице иницијала Н.С. 

(1962) упутило ријечи прјетећег и увредљивог садржајање према друга два 
лица, те једно од та два лица физички напало. У току је документовање 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник  
 
Полицијској станици Зворник, 11.03.2019. године, пријављено је да је у 

улици Светог Саве, град Зворник, непознато лице физички напало оштећеног, 
нанјевши му тјелесне повреде. По пријави су поступили полицијски службеници 
ПС Зворник, који су оперативним радом на терену идентификовали лице М.Т. 
(1983) из Зворника, које се сумњичи да је починило кривично дјело „Тјелесна 
повреда“. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању наведеног кривичног 
дјела. 

 
Полицијској станици Братунац, 11.03.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из помоћног објекта у мјесту Глогова, општина 
Братунац, отуђило одређену количину новца. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Братунац. О догађају је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Градишка 
 
На подручју Полицијске управе Градишка, тачније на подручју општине 

Градишка, 11.03.2019. године,  пронађена су три миграната која су на 
територију Републике Српске ушли из сусједних земаља. Два мигранта су 
држваљани Алжира, док је један мигрант држављанин Либије. Пронађени 
мигранти су предати припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на 
даљи рад и поступање са истима. 


