
На подручју Републике Српске, 29.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**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): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 21, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 5, Требиње 2, Приједор 
7, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 46 

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



 са материјалном штетом: 36 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 9 Укупно 9 

Авганистан 9 Авганистан 9 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  

Полицијској станици Добој 2, 29.10.2019. године, пријављено је да је у 
претходном периоду на подручју града Добоја, извршена бесправна сјеча шуме. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Добој 1, 29.10.2019. године, пријављено је да је 
извршена провала у ветеринарску станицу у Добоју. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијска станица Петрово, 29.10.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала З.Б. са подручја општине Петрово,  због основа сумње да је 
извршило  кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене 
радње“. 

Полицијска станица Добој 2 29.10.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала А.А., И.А., Ф.Б. и З.Х., сви са подручја града Добоја, због основа 
сумње да су извршила  кривично дјело „Угрожавање сигурности“ и кривично 
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње 28.10.2019. године, једно лице је пријавило 

да је купило робу путем интернет продаје, а која му након уплате није 
испоручена. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Превара“. 

 
 
 



ПУ Зворник 

Полицијској станици Зворник, 29.10.2019. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, из куће приватног власништва у мјесту Глумина, 
град Зворник, отуђило одређену количину новца и лична документа. По пријави 
су поступили полицијски службеници ПС Зворник. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

Полицијској станици Сребреница, 29.10.2019. године, пријављено је да је 
у току претходне ноћи, на угоститељском објекту у мјесту Оштрика, општина 
Сребреница, избио пожар. По пријави су поступили полицијски службеници 
Полицијске управе Зворник који су извршили увиђај, приликом чега је утврђено 
да у пожару није било повријеђених лица док је на објекту причињена већа 
материјална штета. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. Полицијски службеници настављају даљи рад на 
утврђивању свих чињеница наведеног догађаја. 

ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча предузимају све мјере и 

радње на документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“, које је 
29.10.2019.године пријавио С.Ч. из Фоче да му је лице В.М. упутио поруке 
пријетећег садржаја путем апликације Вибер. 


