
На подручју Републике Српске, 15.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
10, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 28 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 6 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 1 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица:  8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Требиње 1 ПУ Приједор 8 ПУ Зворник 14 ПУ Фоча 1 УКУПНО 24 

Мароко 1 Ирак 8 Иран 4 
Сомалија 10 

Алжир 1  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
  
Полицијској станици Теслић, 15.10.2019. године, пријављено је да је 

током претходне ноћи на подручју општине Теслић, непознато лице или више 
њих, из необезбјеђеног резервоара радне машине отуђило одређену количину 
погонског горива. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 15.10.2019. године, пријављено је да је у 

претходна два дана на подручју општине Модрича, извршена бесправна сјеча 
шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 15.10.2019. године, пријављено је да  су 

истог дана у Добоју, из необезбјеђеног хаустора стамбене зграде отуђена 
дјечија колица. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 15.10.2019. године, пријављено је да је 

током претходне ноћи непознато лице или више њих нанијело оштећења на 
путничком аутомобилу марке „Škoda“, који се налазио паркиран испред 
угоститељског објекта у Дервенти. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

  
Полицијска станица Добој 1, 15.10.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјела против 
лица Б.Н. са подручја града Добоја,   због основа сумње да је извршило  
кривично дјело „Крађа“. За пријављено лице постоји основ сумње да је 
06.09.2019. године,  испред занатске радње у улици Николе Тесле у Добоју, 
уочило пса расе „Пулин“ са огрлицом око врата, након чега је истог ухватило и 



убацило у пртљажник путничког аутомобила марке „VW Golf“, а потом се 
удаљило до куће у којој борави. Наведени пас је враћен власнику.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 15.10.2019. 

године, на основу наредбе Основног суда Дервента, извршили су претрес куће, 
помоћних објеката и возила које користи лице М.Ч. са подручја општине 
Дервента, приликом чега је пронађена и одузета пушка, муниција и други 
предмети. Против лица М.Ч. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Недозвољена производња 
и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 15.10.2019. године 

пријављено је да лице иницијала М.Л. из Источне Илиџе, дужи времениски 
период лицу са истог подручја упућује пријетње по живот и тијело путем 
телефона и друштвених мрежа.О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево који је наложио предузимање мјера и радњи на 
утврђивању свих околности наведене пријаве, те документовању кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 15.10.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Сикирић, општина Братунац, лице иницијала В.Ј. из Братунца, физички 
напало оштећеног, који је том приликом задобио тјелесне повреде. 
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Братунац, 
одакле је упућен у Јавну здравствену установу Болница Зворник на даље 
збрињавање. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац који 
су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на документовању наведеног догађаја.   


