
На подручју Републике Српске, 11.11.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 22 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 32 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 1 УКУПНО 1 

Авганистан 1 Авганистан 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 11.11.2019. године, пријављено је да је на 

подручју града Добоја извршена провала у бензинску пумпу, одакле су отуђене 
различите врсте цигарета. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента 10.11.2019. године, пријављено је да је 

оштећено лице доласком до куће на подручју општине Дервента, уочило да је 
унутрашњост куће у потпуности изгорјела. Полицијски службеници Полицијске 
станице Дервента заједно са инспектором за експлозивне материје и послове 
заштите од пожара ПУ Добој, извршили су увиђај лица мјеста, којом приликом је 
утврђено да је непознато лице или више њих искористивши одсусутво 
оштећеног лица, извршило насилни улазак у кућу након чега је у унутрашњости 
исте изазвало пожар. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Паљевина“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 11.11.2019. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала Д.С. из Модриче, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 00 g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, радећи по 

акцији „Шума 2019“, дошли су до сазнања да је у мјесту Штрбовина, општина 
Хан Пијесак извршена бесправна сјеча шуме, власништво ШГ „Височник“. 

 
Предузимањем оперативних мјера и радњи, уз сагласност тужиоца 

Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, пронађени су извршиоци 
кривичног дјела Крађа, а ради се о лицима иницијала М.Ђ. из Хан Пијеска и Н.Г. 
из Олова, као и бесправно посјечена стабла укупне масе 20,24м3. 



Након документовања предмета, надлежном тужилаштву, против 
наведених, биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 11.11.2019. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у току претходна два дана, из објекта у 
мјесту Зелени Јадар, општина Сребреница, отуђио одређен број моторних 
тестера. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Мркоњић Град – Бања Лука, у мјесту Сурјан, 

општина Мркоњић Град, 11.11.2019. године, око 14,35 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је возач С.В. из Бања Луке управљајући путничким 
аутомобилом „Opel Corsa“ изгубила контролу над истим, те слетила са 
коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде je задобилa С.В. која је 
превезена у Дом здравља Мркоњић Град гдје јој је указана медицинска помоћ, 
након чега је упућена на даље лијечење у Универзитетско клинички центар 
Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници предузимају све мјере и радње на документова-

њу кривичног дјела „Тјелесне повреде“, које је 11.11.2019. године у 01,55 часова 
пријављено Полицијској станици Чајниче да је у угоститељском објету „Cartier“ у 
ул. Сердара Јанка Вукотића у Чајничу лице Т.С. (1989) из Чајнича након краће 
вербалне препирке нанио тјелесне повреде лицу Р.Д. (1999) из Чајнича.  

 


