
На подручју Републике Српске, 05.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 23 

**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) : 3 

 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): 9 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 5, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 5, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 22 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Станари, 05.10.2017.године, пријављено је да је у 

мјесту Церовица, општина Станари, у претходна два дана извршена провала у 
кућу власништво В.К., одакле су отуђени  телевизори. Извршен је увиђај. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела “Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 05.10.2017. године, пријављено је да је  

05.09.2017. године, у осигуравајућој кући у Модричи, С.О. са подручја града 
Добоја склопила купопродајни уговор о продаји њеног возила са лицем Д.Б. из 
Брчког, након чега између истих престаје сваки контакт. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела “Превара“. 
  

Полицијска управа Добој, 05.10.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је  извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Д.Л. са подручја општине Дервента, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 05.10.2017. 
године, око 19,20 часова, приликом редовне контроле саобраћаја на 
магистралном путу Дервента - Добој, у мјесту Живинице, општина Дервента, 
зауставили су и контролисали теретно возило марке „Daimler-benz“ којим је 
управљаo C.С. из Дервенте. Извршеним прегедом утврђено је да исти у 
товарном дијелу возила прeвози 3,75 м3 техничког дрвета,  за које  није 
посједовао потребну документацију. Одузето дрво предато је у надлежност 
Шумској управи Дервента која ће наставити рад по наведеном. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је од стране једног лица да му 

је непознато лице отуђило новчаник. У току је расвјетљавање кривичног дјела 
„Крађа“. 



Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.М. починило кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“.  

 
 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Зворник, 05.10.2017. године око 01,50 часова, 
пријављено је да је у угоститељском објекту у мјесту Цер, град Зворник, лице 
Р.К. (1975) физички напало пријавитеља, нанијевши му том приликом тјелесне 
повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. 
О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“. 
 
 ПУ Фоча  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Фоча, 05.10.2017. године око 
17,20  лишили су слободе лице И.М. из Фоче због постојања основа сумње да је 
исти нанио тјелесне повреде Р.Н. испред Центра за културу у ул. Његошева у 
Фочи. Лицу Р.Н. је указана љекарска помоћ у Универзитетској болници Фоча. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац надлежног тужилаштва. У току је рад 
на комплетирању предмета и документовању кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“. 
 


