
На подручју Републике Српске, 25.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**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): 1 

 остала КД против полног интегритета: 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: 7 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 13, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 6 ПУ Фоча 4 УКУПНО 10 

Ирак 6 Курдистан 4 Ирак 6 

Курдистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 25.09.2019. године, пријављено је да је у 

претходна три дана извршена провала у вјерски објекат у Дервенти, одакле су 
отуђени новац и меци. У току је рад на расвјетљавњу кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
Оперативном дежурству Полицијске управе Добој, 25.09.2019. године, 

пријављено је да је на подручју града Добоја, испред куће власништво лица 
Д.В. гори путнички аутомобил марке „VW Tоuran“. Извршен је увиђај. У току је 
рад на расвјетљавњу кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Дервента, 25.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу  против 
лица Д.Л. са подручја општине Нови Град, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Превара“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 25.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу   против 
лица Ђ.Ђ. са подручја града Добоја,   због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“.. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 25.09.2019. године, око 18,30 часова 

пријављено је да је непознати извршилац или више њих отуђио двије ловачке 
пушке из породичне куће приватног власништва у Палама. 

 
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 

Сарајево, извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању и 
проналаску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 



 
ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Берковићи, око 18,10 часова 

у мјесту Равнице, општина Берковићи, контролом путничког аутомобила марке 
„Ford“, којим је управљало лице иницијала М.Д. су пронашли и одузели око 50 кг 
сувог резаног дувана. У току је документовање кривичног дјела „Недозвољена 
трговина“. 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је око 03,00 часова у улици 

Немањина у Гацку, избио пожар на путничком аутомобилу марке „Reno Clio“. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Гацко који ће 
извршити увиђај на лицу мјеста. О свему је обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштава Требиње. Истрага је у току.  

Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала М.З. починило кривично дјело „Спречавање службеног лица у 
вршењу службене радње“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 25.09.2019. године, пријављено је да је 

лице В.К. из Зворника, оштетило прозоре на кући приватног власништва у 
мјесту Зидоње, општина Шековићи. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Шековићи. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
 

Полицијској станици Милићи, 25.09.2019. године, пријављено је да је 
испред угоститељског објекта у Милићима, лице иницијала М.Б. из Милића, 
физички напало оштећеног. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Милићи који су лице М.Б. лишили слободе. У току је рад на документовању 
прекршаја. 

 
 


