
На подручју Републике Српске, 20.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 4 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 7, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 12 

 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 9, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 21 ПУ Бања Лука 8 ПУ Требиње 1 УКУПНО 30 

Афганистан 21 Афганистан 8 Сирија 1 Афганистан 29 
Сирија 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор и Полицијске 

станице Лакташи, предузимају потребне мјере и радње са циљем 
расвјетљавања запримљених пријава од 20.10.2019. године да су извршена 
кривична дјела „Тешка крађа“ у фирму у Лакташима и породичну кућу у 
Прњавору, одакле је отуђен новац. О почетним сазнањима упознато је Окружно 
јавно тужилаштво Бања Лука, а материјална штета биће накнадно утврђена. 

 
На подручју Полицијске управе Бање Лука, у времену од 18. До 

20.10.2019. године, активностима полицијских службеника лишено је слободе 
25 лица која се могу довести у везу са извршеним кривичним дјелима и 
прекршајима и за којима је била активна централна потјернице других органа 
унутрашњих послова. Такође извршен је увиђај у 33 саобраћајне незгоде и 
успјешно је обезбјеђено 19 јавних окупљања тј. културно спортских 
манифестација у којима је био присутан већи број посјетилаца и није било 
евидентираног нарушавање јавног реда и мира у већем обиму и извршења 
кривичних дјела. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 20.10.2019. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у Теслићу,  једно мушко лице задобило повреде у 
предјелу руке. Рад по наведеном је у току.  

  
На локалном путу у мјесту Петрово, 20.10.2019. године, око 14,25 часова, 

догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза, у којој је учествовало 
лице иницијала Р.Р. са подручја општине Петрово, које је управљало 
мотоциклом марке „Tomos“. Наведене лице је задобило тешке тјелесне повреде 
и истом је указана љекарска помоћ у Дому здравља Петрово, одакле је 



превезено у добојску болницу. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Петрово.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 20.10.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.И. из Брода, бициклисту код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,95 g/kg. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 20.10.2019. године пријављено је да лице 

Д.Б. на паркинг простору угоститељског објекта у Сокоцу, након вербалне 
расправе физички напао тритесеттрогодишње лице нанијевши му тјелесне 
повреде. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијској станици Пале, лице је пријавило да су му у Крађорђевој 

улици у Палама, упућене озбиљне пријетње од стране лица П.П. из Пала, које 
су код истог изазвале осјећај угрожености. 

Полицијски службеници ПС Пале лишили су слободе П.П. и у току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница, 20.10.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из куће приватног власништва у улици 
Његошева, општина Власеница, отуђило пиштољ. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Власеница који су извршили увиђај. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Јајце - Бања Лука, у мјесту Бреница, општина 

Мркоњић Град, 20.10.2019. године, око 08,10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је возач М.С. из Бања Луке управљајући путничким аутомобилом 
„Seat“ изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде је задобио сувозач С.П. из Бања Луке који је превезен 
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. 

 
 


