
На подручју Републике Српске, 26.09.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 14 УКУПНО 14 

Египат 8, 

Сирија 5, 

Палестина 1 

Египат 8, 

Сирија 5, 

Палестина 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 26.09.2019. године, пријављено је да је из 

дворишта породичне куће, отуђен необезбијеђени путнички аутомобил марке 
„VW Golf 2”. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 26.09.2019 године, пријављено је да је 

извршена провала у кућу на подручју општине Теслић. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 26.09.2019. године, пријављено је отуђен 

необезбијеђени путнички аутомобил марке „Škoda”. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 26.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: 
- против лица М.Ј. из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично 

дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ и 
кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

- против три малољетна лица из Добоја, због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 26.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.Ц. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Избјегавање давања издржавања“. 

  
Полицијска станица Брод, 26.09.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу   против 



лица Х.О. из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Изазивање опште опасности“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службници Полицијске управе Источно Сарајево, 26.09.2019. 

године, око 17,50 часова у мјесту Булози, општина Источно Сарајево 
контролисали су путнички аутомобил марке „Renault“, на којем су се налазиле 
регистарске ознаке израђене од пластичног материјала са ручно исписаним 
бојевима и словима, док возач аутомобила у моменту контроле код себе није 
посједовао лична нити пратећа документа за возило. 

Извршеним провјерама утврђено је да се ради о лицу иницијала Е.К. из 
Сарајева.  

О свему je обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и након документовања предмета, против наведеног, биће достављен 
Извјештај о почињениом кривичном дјелу „Посебни сучајеви фалсификовања 
исправа“. 

 
ПУ Фоча 
 

 Полицијски службеници заједно са инспектором за експлозивне материје 
и послове заштите од пожара Полицијске управе Фоча су 26.09.2019. године 
извршили увиђај на помоћном објекту (штали) која се налази у селу Борје, 
општина Фоча власништво О.Д. из Фоче, а који је у потпуности изгорио у ноћи 
24/25.09.2019. године. Током увиђаја утврђено је да је узрок пожара људски 
фактор. О свему је обавјештен надлежни тужилац, а даљи рад на 
документовању наведеног догађаја је у току. 

 


