
На подручју Републике Српске, 26.03.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 8, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 16 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Требиње          10 ПУ Бијељина       1 Укупно               11 

Ирак                         5 
Иран                        5          

Афганистан         1  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 26.03.2019. године, пријављено је да је 

над оштећеним лицем извршено кривично дјело „Угрожавање сигурности“. У 
току је рад по наведеном.  

  
Полицијској станици Модрича-СОП Вукосавље, 26.03.2019. године, 

пријављено је да је у периоду од средине децембра 2018. године па до средине 
марта 2019. године, непознато лице у континуитету из истог маркета у мјесту 
Вукосавље, отуђивало различите производе. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 26.03.2019. године, пријављено је да је у  

периоду од мјесеца новембра 2018. године па до 24. марта 2019. године, 
непознато лице из просторије спаваће собе отуђило новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 26.03.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 25/26.03.2019. године, извршена провала у спортску кладионицу, 
одакле је из апарата за игре на срећу отуђен новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Добој 2, 26.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ф.Д. (2000), С.А. (2000) и М.Ј. (2000), сви са подручја града Добоја, због 
основа сумње да су извршила  кривично дјело „Тешка крађа“. 

Полицијска станица Брод, 26.03.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



лица Д.С. (1981) из Републике Њемачке, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  
Полицијска станица Станари, 26.03.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.М. (1943) и   Р.М. (1967), оба са подручја општине Станари, због основа 
сумње да је првопријављено лице  извршило кривично дјело „Тешка тјелесна 
повреда“ а другопријављено лице кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

  
Полицијској станици Дервента, 26.03.2019. године, пријављено је да је 

дошло до пада радника са скеле приликом извођења радова на бензинској 
пумпи у Дервенти. Повријеђеном лицу М.Г. из Републике Србије је указана 
љекарска помоћ у Дому здравља Дервента а потом у добојској болници, одакле 
је лице превезено у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањој 
Луци, гдје су му констатоване тешке тјелесне поврееде. Током вршења увиђаја 
на лицу мјеста је био присустан и Републички инспектор рада и заштите на 
раду. О наведеном ја обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, предузимајући 

активности на спречавању нелегалног посједовања и промета оружја и минско-
експлозивних средстава, оперативним радом на терену, дошли до сазнања да 
лице иницијала Р.П. (1967) из Зворника, нелегално посједује одређену количину 
оружја и муниције. На основу обављеног информативног разговора са 
осумњиченим, исти је добровољно предао полицијским службеницима пушку 
М48 као и већу количину муниције различитог калибра. О свему наведеном 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 
Полицијски службеници настављају даљи рад на комплетирању и 
документовању предмета, а против осумњиченог слиједи подношење 
извјештаја за кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су предузимајући 

оперативно-тактичке мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела 
„Крађа“, идентификовали лице С.Б. из Братунца, које се сумњичи да је у 
претходном периоду, из помоћног објекта у мјесту Глогова, општина Братунац, 
отуђило одређену количину новца, причинивши на тај начин материјалну штету 
оштећеном у износу од око 2.000,00 КМ. Против наведеног лица је Окружном 
јавном тужилаштву Бијељина поднијет извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Крађа“. 

 
Полицијска станица Сребреница, 26.03.2019. године, поднијела је 

Окружном јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица А.О. (1994) из Сребренице, због постојања основа сумње да 
је починило кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Вишеград  26.03.2019 .године око 08,20 часова  

пријављено је да је НН лице изазвало пожар у селу Жлијеб , општина  



Вишеград. Приликом пожара у коме је горијело сува трава и ниско растиње, 
изгорела су и два дрвена електро стуба нисконапонске мреже, приликом чега 
један дио села Жлијеб остао без електричне енергије. О догађају је обавјештен 
дежурни тужилац надлежног тужилаштва. Рад на расветљавању кривичног 
дјела „Оштећење или уништење јавних уређаја“ је у току. 


