
На подручју Републике Српске, 24.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 КД) 

УКУПНО КД : 24 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 3 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 36 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 12) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 16 ПУ Зворник 7 ПУ Требиње 4 УКУПНО 27 

Пакистан 13 
Тунис 3 

Сомалија 7 Сирија 1 
Марко 1 
Алжир 2 

Пакистан 13 
Тунис 3 
Сомалија 7 
Сирија 1 
Марко 1 
Алжир 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 24.10.2019. године, пријављено је да је на 

подручју општине Теслић извршена бесправна сјеча шуме. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Петрово, 24.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица иницијала М.П. из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

  
Полицијска станица Добој 2, 24.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица иницијала Н.П. са подручја града Добоја, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Крађа“ против лица С.К. из Зенице, ФБиХ, због 
основа сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“ и против лица Д.Б. из 
Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 24.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала А.С. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 24.10.2019. 

године, лишили су слободе лице иницијала С.К. са подручја општине Дервента, 
због почињених прекршаја из 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. Након престанка разлога ѕа 
задржавање наведено лице ће бити пуштено на слободу и против истог ће 
Основном суду Дервента бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног 
поступка.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 24.10.2019. године, лишили су слободе лице иницијала С.С. са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,04 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Тршић, град Зворник, 

24.10.2019. године око 14,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали С.П. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Peugeot” и једно малољетно лице у својству пјешака, које је том приликом 
задобило тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у 
Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. У току је 
рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Вишеград, 24.10.2019. године пријављено је да је 

НН лице или више њих у току ноћи 23/24.10.2019. године са шумског радилишта 
„Сјемеч“ ШГ Вишеград отуђили дрвне сортименте јеле и смрче у количини од 
око 20 м3. Рад на документовању и расветљавању кривичног дјела „Крађе“ је у 
току. 

 
 


