
На подручју Републике Српске, 28.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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: 1 
 
**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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 2 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 8, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 6 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Б.Лука        3 ПУ Бијељина     16 ПУ Фоча               3 УКУПНО               22 

Сирија             3 Пакистан           14 
Авганистан         2 

Сирија                  3 Пакистан             14 
Авганистан           2 
Сирија                   6 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, 29.03.2019. године  

поступили су по запримљеној пријави и предузимају потребне мјере и радње са 
циљем утврђивања свих околности настанка пожара на три помоћна објекта 
приватног власништва у улици Драге Врањеша, општина Кнежево, а у којем је 
настала велика материјална штета. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 28.03.2019. године, пријављено је да је на 

подручју општине Теслић извршена бесправна сјеча шуме. Полицијски 
службеници Полицијске станице Теслић поступили су по наведеној пријави те 
су утврдили да је дошло до бесправне сјече шуме, док је дио посјечених 
стабала остао на лицу мјеста, које непозната лица највјероватније  нису успјела 
превести. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 28.03.2019. године, пријављена је крађа 

електричне енергије.  Након комплетирања и документовања предмета 
Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

  
Полицисјкој станици Добој 2, 28.03.2019. године, пријављено је да је у 

претходна три дана извршена провала у викендицу на подручју града Добоја, 
одакле су отуђени предмети за кућну употребу. У току је рад  на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 28.03.2019. године, пријављено је да је 

возач камиона са дигнутим товарним сандуком прекинуо жице електро-



енергетске мреже. По пријави су поступили Полицијски службеници Полицијске 
станице Дервента који су утврдили да се лице М.Д. (1965) из Дервенте, 
управљајући теретним возилом марке „Scania“ кретало коловозом у мјесту 
Поље, подручје општине Дервента,  са подигнутим товарним сандуком са којим 
је закачио самоносиви електро-кабал нисконапонске мреже, којом приликом је 
дошло до пуцања кабла и кидања прикључака са главне мреже, гдје је дошло 
до прекида испоруке електричне енергије. Након комплетирања и 
документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Оштећење или уништење 
јавних уређаја“.   
 

Полицијска станица Теслић, 28.03.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Г.Т. (1980) из Теслића, због основа сумње да је извршило пет кривичних 
дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијска станица Добој 2, 28.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Т. (1977) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривичнио дјело 
„Прогањање“.  

  
Полицијска станица Петрово, 28.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица М.М. (1964) из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Крађа“ у вези са чланом 38. КЗ РС (Подстрекавање) и против једног 
малољетног лица из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Насилничко понашање“. 
 
 ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Билећа пријављено је да је од стране непознатог 
лица изазван пожар у средњошколском центру, којом приликој је изгорио један 
водокотлић. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“.  

 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала С.М. (1977), починило кривична дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 
 

ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Власеница, 28.03.2019. године, пријављено је да је у 
угоститељском објекту у Власеници, дошло до нарушавања јавног реда и мира 
приликом чега је В.С. (1961) из Власенице, физички напао оштећеног. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница. У току је рад на 
документовању прекршаја. 

 
На регионалном путу Милићи-Зелени Јадар, у мјесту Мишићи, општина 

Милићи, 28.03.2019. године око 13,40 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали В.Б. (1984) из Хан Пијеска, који је управљао путничким 



аутомобилом марке „Mercedes“ и Н.О. (1996) из Милића, који је управљао 
путничким аутомобилом марке „Golf“. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне 
повреде су задобила лица Н.О. и Г.Б. која су се налазила у путничком 
аутомобилу марке „Golf“ као и лице М.С. које се налазило у путничком 
аутомобилу марке „Mercedes“.  Повријеђена лица су превезена у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Милићи. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 


