
На подручју Републике Српске, 07.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 19 

**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 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 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 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 1 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 1 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 08. 11. 2018. године, пријављено је да је 

почетком мјесеца октобра 2018. године, изгубљен мобилни телефон за којег 
оштећено лице сматра га је неко присвојио. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Утаја“. 

 
Полицијска станица Теслић, 08. 11. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д. Г. (1959) из Теслића,  због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насилничко понашање“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 08.11.2018. године,  лишили су слободе Н.Ч. (1985) са подручја града 
Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,16 
g/kg. По престанку разлога за задржавање наведено лице је пуштено на 
слободу и  уручен му је прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о  
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.   

  
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Р.Р. (1949) починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. 

 
Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.К. (1983) починило кривично дјело „Прогањање“. 

 
ПУ Зворник 

 
У улици Дринска, општина Братунац, 08.11.2018. године око 22,30 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Д.К. (1978) из Братунца, 



који је управљао путничким аутомобилом марке „Passat” и П.Ћ. (2000) из 
Братунца, који је управљао путничким аутомобилом марке „Golf”. У овој 
саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобила А.М. (1990) из Братунца, 
која се налазила у путничком аутомобилу марке „Passat”. Повријеђена је 
превезена у Дом здравља Братунац, одакле је упућена у Јавну здравствену 
установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Братунац. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, 08.11.2018. године око 17,40 часова, лишили су слободе Д.Ц. (1980) из 
Зворника, због управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним 
алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,73 g/kg алкохола у 
организму. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград  уручили су 

прекршајни налог Т.Б. (1979) из Вишеграда, због прекршаја из области Закона о 
оружју и миницији, Забрањеност употребе и ношења, након што су утврдили да 
је исти пуцао из личног ватреног оружја за који има дозволу за држање и 
ношење, те да је све снимао и објавио на друштвеној мрежи „Инстаграм“. Лицу 
Т.Б. је одузето ватрено оружје уз издату потврду о привременом одузимању 
предмета. 

 
 
 


