
На подручју Републике Српске, 25.02.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 29 

**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): 1 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 7 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 22 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 25.02.2019. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана у приватној шуми на подручју општине Модрича, 
извршена бесправна сјеча и одвоз девет стабала различитих дрвних 
сортимената. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 25.02.2019. године, пријављено је да је на 

подручју града Добоја извршена бесправна сјеча и одвоз 55 стабала 
различитих врста дрвета. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

  
 Полицијска станица Дервента, 25.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Ђ.Ч. (1956) из Дервенте,   због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

  
Полицијска станица Брод, 25.02.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Т. (1947) са подручја општине Брод,   због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 25.02.2019. године, 

лишили су слободе лице М.Д. (1961) са подручја општине Станари, због 
почињеног прекршаја и члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) 
и члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о 
јавном реду и миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем код 
наведеног лица је утврђено присуство алкохола у организму од 3,4 g/kg. 

  
Полицијској станици Добој 1, 25.02.2019. године, пријављено је да је 

истог дана у кругу привредног друштва у Добоју пронађено беживотно тијело 
радника, лица Ч.М. (1959) са подручја града Добоја. Полицијски службеници 
Полицијске станице Добој 1 у присуству доктора мртвозорника Дома здравља 
Добој, извршили су увиђај лица мјеста. На лице мјеста је изашао и инспектор  



заштите на раду. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштзва Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Хан Пијесак, 25.02.2019. године пријављено је да је 

Улици Александра Карађорђевића у Хан Пијеску, лице иницијала И.Р. физички 
напало лице иницјала Н.М. нанијевши му тјелесне повреде у предјелу 
главе.Лицу Н.М. је указана љекарска помоћ у ДЗ Хан Пијесак након чега је 
упућенo у ЈЗУ Општа болница Зворник. О свему обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на документовању 
кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице физички 

напало друга два лица и узело им њихове мобилне телефоне. У току је 
документовање кривичних дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“.  

 
Полицијска станица Берковићи је Јединици граничне полиције Требиње у 

19.10 часова предала три лица за која постоји основ сумње да су илегално 
прешла границу са сусједном државом. 

  
ПУ Зворник  
 
Полицијској станици Зворник, 25.02.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Шћемлија, град Зворник, избио пожар који је захватио ниско растиње 
приликом чега се проширио и на воћњак пријавитеља. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Зворник као и припадници Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник који су локализовали пожар, приликом чега није 
било повријеђених лица. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће 
накнадно утврђени. 

 
Полицијска станица Милићи, 25.02.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Р.Т. (1961) и М.Н. (1950), оба из Милића, због постојања основа 
сумње да су починила кривично дјело „Тјелесна повреда“.  

 
Полицијска станица Осмаци, 25.02.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица И.Ј. (1982) из Осмака, због постојања основа сумње да је починило 
кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Фоча 
 
Приликом редовне контроле и регулисања саобраћаја, полицијски 

службеници Полицијске управе Фоча су, 25.02.2019. године у 02,00  часа, на 
магистралном путу Гацко-Фоча, у мјесту Мјешаја, општина Фоча, извршили су 
заустављање путничког аутомобила марке “Opel Vivaro” којим је управљао С.Ј. 
(1968.) из Пеглагићева, гдје су приликом контроле возила у истом пронашли и 



одузели око 300  паклица цигарета различите врсте, за које С.Ј. није имао 
доказе о поријеклу. 

 
Због постојања основа сумње да је горе наведени извршио кривично 

дјело „Недозвољен промет акцизних производа“ из Кривичног закона БиХ о 
свему је обавијештено Тужилаштво БиХ, који су наложили да се предузму мјере 
и радње на документовању  наведеног догађаја те  подношење Извјештаја 
Тужилаштву БиХ. 


