
На подручју Републике Српске, 22.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 21 

**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): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добоj 
 
Полицијској станици Добој 1, 22.11.2017. године, пријављено је да А.А. са 

подручја града Добоја, у породичној кући физички насрнуо на своју ванбрачну 
супругу приликом чега јој је нанио тјелесне повреде по тијелу. О наведеном је 
обавијештен Центар за социјални рад у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
 Полицијској станици Теслић, 22.11.2017. године, пријављено је да је 
21/22.11.2017. године, у мјесту Стењак, подручје општине Теслић, извршена 
провала у породичну кућу власништво М.И., одакле је отуђен електрични алат, 
апарати за воду и други предмети, док је из резервоара  теретног возила марке 
„MAN“ који се налазио паркиран у дворишту породичне куће отуђено 20 литара 
нафте. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 
 Полицијској станици Теслић, 22.11.2017. године, пријављено је да је 
непознато лице преко друштвене мреже „Facebook“ упутило пријетњу 
оштећеној да ће уколико не исплати тражени износ новца објавити садржаје 
који би могли нашкодити њеној части или угледу. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Уцјена“.  
 
 Полицијској станици Добој 1, 22.11.2017. године, из Основног суда Добој 
пријављено је да је у наведенoj установи  А.С. са подручја града Добоја 
покушала овјерити диплому за коју постоји сумња да је фалсификована. 
Наведена диплома је одузета и над истом је извршена криминалистичка 
обрада. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Фалсификовање 
исправе“ и кривичног дјела „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“. 
 
 Полицијска станица Добој 1, 22.11.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против: 
С.О. из Шамца, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Превара“ и 
кривично дјело „Уцјена“, и М.И.  из Добоја, због основа сумње да је извршио 
кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“.  

 



ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је на једном вјерском 

објекту поломљено стакло. У току је расвјетљавање кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 22.11.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у протекла два дана, из подручне школе у 
мјесту Каракај, град Зворник, отуђио већи број рачунара и рачунарске опреме. 
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 Зворник – Бијељина, у мјесту Тршић, град Зворник, 

22.11.2017. године, око 10,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали С.Б. (1987) из Угљевика, који је управљао теретним возилом марке 
„Man“ и И.С. (1952) из Бијељине, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Golf“, са којим се у возилу налазила З.С. (1953) из Бијељине. У 
саобраћајној незгоди, тјелесне повреде су задобила лица која су се налазила у 
путничком аутомобилу „Golf“, И.С. (1952)  и З.С. (1953) и исти су превезени у 
Општу болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник лишили су слободе лице Ж.Ђ. (1997) из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 1,69 г/кг алкохола у организму. 

 
 


