
На подручју Републике Српске, 06.08.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 17 

**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): 2 

 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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 22 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 5 

 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: 10 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица:  7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Фоча 13 УКУПНО 13 

Пакистан 12 
Алжир 1 

 

 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 06.08.2019. године, пријављено је да је 

током претходног дана из незакључаног путничког аутомобила марке 
„Mercedes“ којe је било паркирано поред регионалног пута Добој-Модрича,  
отуђен мобилни телефон и цигарете. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 06.08.2019. године, пријављено је да је 

извршена провала у стан у Добоју, одакле је након извршене преметачине 
отуђен новац и накит. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 06.08.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ф.О. из Добоја,  због основа сумње да је извршило  кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 06.08.2019. 

године, лишили су слободе В.М. из Дервенте, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2, 59 g/kg. Наведено лице је контролисано у 
улици Краља Петра Првог у Дервенти и исто је у видно алкохолиснаом стању  
управљало путничким аутомобилом марке „VW Passat“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 06.08.2019. године, око 18, 10 часова, 

пријављено је да је дошло до пожара на трафо-станици која се налази у мјесту 
Липац, подручје града Добоја. Пожар су локализовали припадници 



Територијалне ватрогасне јединице Добој и повријеђених лица није било. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој 
који је наложио вршење увиђаја у присуству инспектора за екплозивне материје 
и послове заштите од пожара ПУ Добој. Вршење увиђаја је прекинуто око 21, 20 
часова и исти ће бити настављен данас у јутарњим часовима.                 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 06.08.2019. године, пријављено је да је 

у мјесту Сасе, општина Сребреница, дошло до нарушавања јавног реда и мира 
међусобном тучом између лица Т.Ђ. и П.Ђ. оба из Сребренице. Лице Т.Ђ. се 
усљед задобијених повреда накнадно обратило у Дом здравља Сребреница, 
одакле је упућено у Јавну здравствену установу Болница Зворник на даље 
збрињавање. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница 
који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на документовању наведеног догађаја. 

 
Полицијској станици Зворник, 06.08.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Шетићи, град Зворник, дошло до пожара на помоћном објекту приватног 
власништва. Припадници Професионалне ватрогасне јединице Зворник су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Полицијски 
службеници су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће 
накнадно утврђени. 

 
ПУ Требиње 
 
Полициској станици Гацко, пријављено је да је у једном трговачком 

објекту лице иницијала М.З. физички напало радника тог објекта, нанијевши му 
тјелесне повреде. У току је документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 


