
На подручју Републике Српске, 28.08.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 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: 2 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

Илегалне миграције нису евидентиране. 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 27.08.2019. године, пријављено је да је из 

угоститељског објекта на подручју општине Петрово, отуђен мобилни телефон. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 27.08.2019. године, пријављено је да је у 

претходна два дана оштећено лице на спортском полигону на подручју града 
Добоја, оставило мобилни телефон на клупи и удаљило се, те када се вратило 
исти није пронашло. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Утаја“. 

  
Полицијска станица Станари, 27.08.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Н.Б. из Станара, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 28.08.2019. 

године, приликом редовне контроле саобраћаја лишили су слободе три возача 
код којих је утврђено присуство алкохола у организму и то лице Д.С. из 
Дервенте, код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,50 g/kg, 
лице С.Д. са подручја општине Брод, код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,92 g/kg и лице С.В. са подручја општине Дервента, које је 
претходно са бициклом на моторни погон учествовало у саобраћајној незгоди  
на подручју општине Дервента, а код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,52 g/kg. Након престанка разлога за задржавање наведена лица 
ће бити пуштена на слободу и против истих ће бити предузете законом 
предвиђене мјере и радње.  

  
Полицијској станици Станари, 27.08.2019. године, пријављено је да је на 

подручју општине Станари извршена бесправна сјеча шуме. Оперативним 
радом на терену полицијски службеници дошли су до сазнања да се у вези са 
наведеним кривичним дјелом може довести лице М.Ђ. са подручја општине 



Станари. Након документовања и комплетирања предмета Окружном јавном 
тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 28.08.2019. године, пријављено је да је 

путнички воз који саобраћа на релацији Бања Лука - Сарајево, на пружном 
прелазу у мјесту Костајница, подручје града Добоја, највјероватније ударио  
непознату женску особу. Машиновође су зауставиле воз на око 100 метара од 
лица мјеста, те су лицу Р.Ж. указали љекарску помоћ након чега је истој 
указана љекарска помоћ и од стране Службе хитне помоћи Дома здравља 
Добој, а потом је иста превезена у добојску болницу. Наведено лице је 
задобило повреду у виду расјекотине десне наткољенице. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштзва Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Хан Пијесак, 28.08.2019. године је пријављено да је 

из круга излетишта „Љетниковац“, у мјесту Берковина, општина Хан Пијесак, 
непознати извршилац или више њих отуђио око 26 м3 дрвних сортимената. 

 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста по овлаштењу 

тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија 
Власеница, и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полициској станици Невесиње, пријављено је да је лице иницијала Д.М. 

физички напало друго лице. У току је документовање кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала Н.Ш. починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница, 28.08.2019. 

године, приликом предузимања мјера и радњи из своје надлежности, 
зауставили су и контролисали путнички аутомобил марке „Fiat”, у коме су се 
налазила три лица. Том приликом, код лица Н.С. из Власенице, пронађена је и 
привремено одузета биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну 
дрогу марихуану, укупне бруто масе 8 грама. Због постојања основа сумње да 
је починио кривично дјело у вези злоупотребе опојних дрога, Н.С. је лишен 
слободе. Лицима С.П. и Д.М. који су се такође налазили у возилу, уручени су 
прекршајни налози због прекршаја из Закона о јавном реду и миру. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
Полицијски службеници настављају даљи рад на комплетирању и 
документовању предмета, након чега ће надлежном тужилаштву бити поднесен 
извјештај. 

  
Полицијска станица Зворник, 28.08.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 



лица Б.Л. из Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривично 
дјело „Паљевина“. 

 


