
На подручју Републике Српске, 28.02.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Приједор 3, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 
0, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2) 

УКУПНО КД : 21 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0  

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 1 

 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): 10 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 16, Приједор 1, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 16 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 

  
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 28.02.2019. 

године око 16,00 часова, поступили су по запримљеној пријави и извршили 
увиђај у спортској кладионици у Улици књаза Милоша, Бања Лука, гдје је од 
стране непознатог маскираног лица, уз пријетњу употребе ножа према радници, 
отуђен новац у износу од око 670,00 КМ. Обавјештен је дежурни окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на идентификовању 
извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“ је у току.   

 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 01.03.2019. године, поступили су по запримљеној пријави да је 
током ноћи 28.02./01.03.2019. године извршено кривично дјело „Крађа“ у 
продајни пулт на Тргу Крајине, одакле су отуђене књиге. Рад на утврђивању 
свих околности запримљене пријаве је у току. Обавјештен дежурни окружни 
јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 28.02.2019. године, пријављено је да је у 

претходном периоду на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 01.03.2019. године, око 06,35 часова, 

пријављено је да је у току ноћи 28.02./01.03.2019. године, отуђен путнички 
аутомобил марке „VW Golf 5“, који је био паркиран у улици Светог Саве у 
Добоју. Наведено возило пронађено у  насељу Чајире у Добоју, а које је у 
потпуности изгорјело. Рад по наведеном је у току. 

  
Полицијска станица Теслић, 28.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Е.А. (1975) из Теслића, због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.  

  



Полицијска станица Брод, 28.02.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.Ј. (1987) из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тешка крађа“ и кривично дјело „Омогућавање уживања опојних дрога“ .  

 
Полицијској станици Добој 2, 28.02.2019. године, око 15,40 часоова, 

пријављено је да је у мјесту Костајница, подручје града Добоја, дошло до 
избијања пожара који је захватио већу површину ниског растиња и лагероване 
дрвене прагове који су били поред пружног колосијека Добој - Модрича. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 који су 
утврдили да је дошло до пожара између пружног колосијека Добој - Модрича и 
регионалног пута Добој - Модрича, као и на већем локалитету испод пруге који 
је захватио око 15 дунума ниског растиња и за сада неутврђен број 
лагераованих старих дрвених прагова. Такође, ватра је дјелимично захватила и 
уграђене дрвене прагове на пружном колосијеку као и оптички кабал на 
далеководу који је постављен испод пружних колосијека. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Октружног јавног тужилаштва Добој. Полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са инспектором за екплозивне 
материје и послове заштите од пожара ПУ Добој, данас ће извршити увиђај 
лица мјеста. Припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој су пожар 
локализовали око 17,30 часова, док повријеђених лица није било.  

 
Полицијској станици Модрича, 28.02.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Горње Кречане, подручје општине Модрича, приликом паљења ниског 
растиња дошло до пожара који се проширио и на кровну конструкцију  
девастиране куће, те да се исти шири кроз шуму према подручју општине 
Градачац, ФБиХ, у којој се налази минско поље. О наведеном је обавијештена 
Цивилна заштита Модрича и Територијална ватрогасна јединица Модрича, која 
је локализовала пожар око 22,00 часoва. У наведеном пожару није било 
повријеђених лица. Полицијски службеници Полицијске станице Модрича данас 
ће извршити увиђај лица мјеста. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је 
лице иницијала Д.Ђ. (1954), починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала М.В. (1974), починило кривична дјела „Тјелесна повреда“ и 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница, 28.02.2019. године, пријављено је да у 

угоститељском објекту у Власеници, лице иницијала В.С. држи у руци ватрено 
оружје - пиштољ. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Власеница који доласком на лице мјеста нису затекли осумњиченог, који се 
претходно удаљио из угоститељског објекта, али је брзом реакцијом 
полицијских службеника пронађен и лишен слободе. О свему наведеном 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 



Сарајево, а након комплетирања и документовања предмета, против 
осумњиченог слиједи подношење Извјештаја зa почињено кривичнo дјелo 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Градишка  
 
На подручју Полицијске управе Градишка, 28.02.2019. године, пронађено 

је шест миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Наведени мигранти су држављани Бангладеша. Пронађени мигранти 
су предатипри падницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад 
и поступање са истима. 

 
ПУ Мркоњић Град  
 
У мјесту Доње Заблеће, општина Рибник, 28.02.2019. године, око 12,00 

часова, пронађена су четири илегалнна миграната, који су на територију 
Републике Српске илегално ушли из сусједних земаља. Ради се о два 
миграната држављанина Палестине, једном Сирије и једном Туниса.  

О наведеном је обавијештена Служба за послове са странцима, Теренски 
центар Бања Лука. 

 
ПУ Фоча 
  
Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски 

службеници Полицијске станице Рудо су у мјесту Цикотско поље,општина Рудо, 
пронашли једног илегалног мигранта са подручја Блиског Истока. Пронађено 
лице код себе није имало никаквих идентификационих докумената, а исти је 
предат на даљи рад и поступање припадницима Граничне полиције БиХ, 
теренска канцеларије Исток. 

 
Полицијској станици Вишеград 28.02.2019. године око 15,45 часова  

пријављен је пожар у насељу Прелово, број 20, општина  Вишеград. Пожар је 
након краћег времена локализован од стране полицијских службеника и   
припадника ватрогасне службе Вишеград, којима су помогли и локални 
мјештани. Приликом пожара изгорила је трава и ниско растиње у једном дијелу 
насеља Прелово. Пожар је избио непажњом Ј.С. мјештанина наведеног  
насеља,  који је чистио своје имање.   

 


