
На подручју Републике Српске, 07.11.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 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: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 2 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Требиње 10 УКУПНО 10 

Сирија 8 

Мароко 2 

Сирија 8 

Мароко 2 

 
 

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

управе Бања Лука, 07.11.2019. године, поступили су по запримљеној пријави, 
идентификовали, лишили слободе и испитали В.Г. и В.М. осумњичене да су 
извршили кривично дјело „Крађа“, отуђивши разне артикле из маркета у 
Карађорђевој улици, Бања Лука. 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 Брод, 07.11.2019. године, пријављено је да је лице 

Ј.Ш. са подручја општине Брод, упутило вербалне пријетње радницима 
електродистрибуције из Брода, због искључења његове породичне куће са 
електричног напајања, а које су радници извршили због неисплаћених дуговања 
наведеног лица. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој који је наведено оквалификовао као кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 

  
Полицијској станици Дервента, 07.11.2019. године, пријављено је да је у 

претходном периоду, лице З.Г. са имања оштећеног лица одвезло ситну стоку 
те да исто до момента пријаве није платило. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наведено 
оквалификовао као кривично дјело „Превара“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 06.11.2019. године, у 

циљу контроле путничког аутомобила марке „VW Golf“, при приласку 
полицијских службеника наведеном возилу, возач лице иницијала Т.Ђ. из 
Добоја, је исти закључало, а потом по наређењу полицијских службеника исто 
откључало и изашло из возила. Визуелним прегледом аутомобила у 



унутрашњости истог је уочена сасушена биљна материја која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „марихуана“. Наведено лице је лишено слободе, а на 
основу наредбе Основног суда Добој 07.11.2019. године, извршен је претрес 
наведеног путничког аутомобила приликом чега је пронађен и одузет гасни 
пиштољ са припадајућим метком, зелена биљна материја која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „марихуана“, укупне тежине од око 100 g. Против 
наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи, 07.11.2019. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у току претходна два дана, извршио 
бесправну сјечу шуме на локалитету у мјесту Коњевић Поље, општина Милићи. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи. Висина 
материјалне штете причињене овим кривичним дјелом биће накнадно утврђена. 
О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијска станица Козлук, 07.11.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица С.Ш. из Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

 


