
На подручју Републике Српске, 19.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 9 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 19 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 19.10.2017. 

године око 06,30 часова, запримили су пријаву да је од стране непознатих лица, 
у Бањој Луци, на раскрсници улица Новице Церовића и Саве Ковачевића 
извршено кривично дјело Разбојништво и да је оштећеном отуђен новчаник са 
новцем и документима. Полицијски службеници провјеравају наводе пријаве и 
одређена лица се испитују са циљем утврђивања тачног чињеничног стања. О 
наведеним сазнањима упознат је и дежурни окружни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 19.10.2017. године, пријављено је да је у 

претходна три дана у мјесту Градина, општина Дервента, извршена провала у 
породичну кућу власништво Ј.Л., одакле je након извршене преметачине отуђен 
алат и различити предмети за кућну употребу. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијска станица Теслић, 19.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Е.А. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет опојних дрога“.  
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Источно Сарајево, 19.10.2017. године, око 13,20 часова, зауставили су и 
контролисали путничко моторно возило марке „Chevrolet“, власништво Б.И., 
којим је у моменту контроле управљао возач С.А. из Сарајева. Извршеним 
привјерама утврђено је да је истекла важност потврде о регистрацији возила 
као и возачке дозволе возача, затим да се на возилу налазе неприпадајуће 
регистaраке ознаке и да је исто одјављено  из базе регистрованих возила, док 
су у возилу пронађене регистраске ознаке издате за путничко моторно возило  
марке „VW“ тип „Passat“, власништво С.И. из Сарајева. Полицијски службеници 



привремено су одузели наведено возило као и регистраке ознаке. О догађају 
обавијештен дежурни тужилац Oкружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и 
у току је рад на документовању кривичног дјела „Посебни случајеви 
фалсификовања исправе“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 19.10.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду, из куће приватног 
власништва у мјесту Ђиле, град Зворник, отуђио два телевизора. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
На магистралном путу Милићи–Власеница, у мјесту Подгора, општина 

Милићи, 19.10.2017. године, око 18,45 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Д.С. (1987) из Власенице, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Opel“, Љ.Н. (1985) из Милића, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Bora“ и лице Б.М. (1959) из Власенице, који је управљао 
теретним возилом марке „Mercedes“. У саобраћајној незгоди је наступила 
материјална штета на возилима а лице Д.С. (1987) из Власенице се накнадно 
јавио у Дом здравља Милићи одакле је упућен у Општу болницу Зворник на 
даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијска станица Козлук, 19.10.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица С.П. (1958) из Зворника, због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело „Противзаконито усељење“.ж 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијској станици Србац, 19.10.2017. године око 10,30 часова 

оштећени је пријавио да је из закључаног помоћног објекта на његовом 
породичном имању у мјесту Ножичко, општина Србац, уназад два мјесеца, 
непознато лице или више њих, отуђило 150-200 литара ракије. Поступајући по 
запримљеној пријави, полицијски службеници Полицијске станице Србац, 
оперативним радом на терену дошли су до сазнања да се лице Д.П. (1961) из 
Српца може довести у везу са извршењем кривичног дјела „Тешка крађа“. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука 
који је наложио да се лице испита на наведене околности, те да се по 
комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу. 

 
 

 


