
На подручју Републике Српске, 13.11.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 38 



 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бања Лука, 13.11.2017. године око 17,30 часова, извршили су увиђај 
саобраћајне незгоде која се догодила на магистралном путу Бања Лука-
Приједор, у мјесту Туњице, а у којој су учестовали Љ.Б. (1980) из Лакташа са 
путничким аутомобилом „Golf“ и Н.В. (1995) из Бање Луке са путничким 
аутомобилом „Golf“. У саобраћајној незгоди Љ.Б. је задобио повреде због му је 
указана помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Срспке, а поред 
поменутих возила материјална штета је наступила и на паркираном теретном 
возилу „Man“. Обавијештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног 
тужилашта Бања Лука.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 13.11.2017. године, пријављено је да је 

исти дан у мјесту Дуго Поље, општина Модрича, из дворишта породичне куће 
власништво В.К. отуђен дио казана за ракију. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 13.11.2017. године, пријављено је да је у 

претходна два дана  у мјесту Прњавор Велики, подручје града Добоја, 
извршена провала у кућу власништво Љ.О., одакле је отуђен дио кућанског 
намјештаја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 13.11.2017. године, 

лишили су слободе В.Р. са подручја општине Брод, због основа сумње да је 
претходни дан у мјесту Доњи Клакар, подручје општине Брод, извршио 
кривично дјело „Тешка крађа“. Истог дана на основу наредбе Основног суда 
Дервента, извршен је претрес куће и помоћних просторија власништво В.Р., 
приликом чега је пронађена и одузета аутоматска пушка, 5 оквира од 
аутоматске пушке и 170 метака различитог калибра. Против лица В.Р. ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено 
кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“.  



Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 13.11.2017. године, 
приликом редовне контроле саобраћаја на локалном путу у мјесту Сочковац, 
општина Петрово, зауставили су и контролисали теретно возило марке „VW“, 
приликом чега су утврдили  да М.Ц. са подручја града Добоја, у товарном дијелу 
возила превози 0,7 м3 огревног дрвета без потребне документације.  
Пронађени дрвни сортименти су одузети и предати у надлежност Шумске 
управе Петрово, која ће  наставити даљи рад по наведеном. 

 
Полицијска станица Добој 2, 13.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.Ф. са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Крађа“.  

 
Полицијска станица Модрича, 13.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
П.П. из Модриче, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
„Противправно заузимање земљишта“.  

 
Полицијска станица Петрово, 13.11.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Н.П. са подручја општине Петрово, због основа сумње да је извршио кривично 
дјело „Превара“.  

 
ПУ Требиње  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње су код лица 

иницијала Ђ.Л. пронашли одређену количину оружја и муниције. У току је 
документовање кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала З.К. починило кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.К. починило кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 13.11.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду, из куће приватног 
власништва у мјесту Реџићи, општина Братунац, отуђио LCD телевизор и 
компресор. Укупна висина материјалне штете биће накнадно утврђена. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијској станици Зворник, 13.11.2017. године око 20,00 часова, 

пријављено је да се у Општу болницу Зворник јавила 



тридесетшестогодишњакиња, која је задобила тјелесне повреде у саобраћајној 
незгоди која се догодила на магистралном путу Зворник-Тузла, у мјесту 
Ораовац, град Зворник. У саобраћајној незгоди су учествовали М.Ђ. (1960) из 
Градишке, који је управљао теретним возилом марке „Fiat“ и 
тридесетшестогодишњакиња у својству пјешака, која је задобила тјелесне 
повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је 
у току. 
 

  Полицијска станица Милићи, Окружном јавном тужилаштву Источно 
Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица С.С. 
(1961) из Милића, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

 
 


