
На подручју Републике Српске, 05.11.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 7, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 35 

**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): 2 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 17 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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 10, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 25 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 5 УКУПНО 5 

Ирак 5 Ирак 5 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници мјесно надлежне полицијске станице Полицијске 

управе Бања Лука, 05.11.2019. године, поступили су по запримљеној пријави, 
идентификовали, лишили слободе и испитали З.К. осумњиченог да је извршио 
кривично дјело „Крађа“, отуђивши репроматеријал власништво привредног 
друштва, чији радници су изводили грађевинске радове на објекту у Улици 
Српских устаника, Бања Лука. Материјална штета износи око 2.500 КМ. 
Обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се након комплетирања и документовања предмета у редовној 
процедури достави извјештај. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 05.11.2019. године, обратила су се 

оштећена лица која су пријавила да су исти дан на подручју општине Модрича, 
физички нападнута од стране непознатих лица те да су им иста том приликом и 
оштетила теретно возило марке „MAN“, а која су наведеног дана од надлежне 
шумске управе била ангажована ради превоза бесправно посјечених дрвних 
сортимената. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске 
станице Модрича који су извршили увиђај лица мјеста те су утврдили да су 
наведено извршила лица иницијала М.Т. и М.М. из Модриче, којом приликом је 
лице иницијала М.М. физички напало и лугара. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наведено 
оквалификовао као кривично дјело „Сречавање службеног лица у вршењу 
службене радње“, „Оштећење и одузимање туђе ствари“ и „Тјелесна повреда“.  

   
Полицијској станици Добој 2, 05.11.2019. године, пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у кућу на подручју града Добоја, одакле 
је отуђен одређени предмет за кућну употребу. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 05.11.2019. године, 
лишили су слободе лице иницијала М.М. због почињних прекршаја из члана 7. 
(Свађа, вика, вриска и непристојно понашање), члана 12. (Туча и физички 
напад) 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 1, 64 g/kg. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Зворник у сарадњи са 

припадницима Јединице жандармерије ПУ Зворник, приликом предузимања 
оперативно-тактичке радње рација, 05.11.2019. године, у угоститељском објекту 
у мјесту Средњи Шепак, град Зворник, лишили су слободе лице Р.Б. из 
Републике Србије, због ометања службених лица у вршењу службене радње. 
Током спровођења наведених активности, полицијски службеници су код два 
лица пронашли одређену количину прашкасте материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу кокаин и одређену количину таблета које се налазе на 
листи психотропних супстанци. Полицијски службеници настављају даљи рад 
на документовању евидентираних прекршаја.   

 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Челопек, град 

Зворник, 05.11.2019. године око 14,15 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Д.К. држављанин Републике Србије, који је управљао 
путничким аутомобилом марке „Passat” и Н.Б. из Власенице, који је управљао 
мотоциклом марке „Yamaha”, који је том приликом задобио 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. 

 
 


