
На подручју Републике Српске, 11.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 9 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 3 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 38 



 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 30 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 11.02.2019. године, пријављено је да је у 

претходном периоду над оштећеним лицем из Брода извршено кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. У току је рад на расвјетљавању наведеног кривичног 
дјела. 

  
Полицијској станици Добој 2, 11.02.2019. године, пријављено је да је да 

су у претходном периоду, из унутрашњости радне машине привреденог 
друштва из Тузле, отуђени одређени предмети док је из резеровара отуђена 
одређена количина нафте. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 11.02.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 10/11.02.2019. године, извршена провала у фризерски салон у 
Дервенти, одакле је отуђен одређени фризерски прибор и новац у износу од око 
70 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 11.02.2019. године, пријављено је да је у 

току претходна два дана извршена провала у породичну кућу на подручју 
општине Дервента, одакле је отуђено ватрено оружје, припадајућа футрола за 
ношење оружја и муниција. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Брод, 11.02.2019. године, око 18,00 часова, 

пријављено је да је у породичној кући у Броду избио пожар. У пожару који су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Брод 
повријеђених лица није било, док је пожар захватио дневну собу са кухињом, 
дио тавана и кровне конструкције. Извршеним увиђајем, прикупљеним 
сазнањима и траговима на лицу мјеста, утврђено је да је највјероватнији узрок 
пожара запаљење димњака од шпорета на чврсто гориво, након чега се пожар 
проширио  и на остатак куће. О наведеном је  обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница, 11.02.2019. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, из предузећа у мјесту Драгасевац, 
општина Власеница, отуђио моторну тестеру. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Власеница, који су оперативним радом на терену, 
исти дан идентификовали лице М.М. (1992) из Власенице, које се сумњичи да је 
починило кривично дјело „Крађа“. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног тужилаштва Источно Сарајево. Против осумњиченог слиједи 
подношење извјештаја за почињено кривично дјело.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, извршили су 
увиђај саобраћајне незгоде која се догодила у улици Маршала Тита, општина 
Сребреница, 11.02.2019. године око 12,00 часова, у којој су учествовали А.О. 
(1994) из Сребренице, који је управљао путничким аутомобилом марке „Opel” и 
малољетно дијете у својству пјешака, које је том приликом задобило тјелесне 
повреде. Повријеђено лице је превезено у Јавну здравствену установу Болница 
Зворник одакле је упућено у Универзитетски клинички центар Тузла на даље 
збрињавање. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
ПУ Градишка 
 
На подручју Полицијске управе Градишка, 11.02.2019. године,  пронађено 

је 13 миграната, који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Девет миграната су држављани Сирије и четири миграната су 
држављани Палестине. Пронађени мигранти предати су припадницима 
Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 
 
 
  

 


