
На подручју Републике Српске, 18.11.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 26 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 10 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Илегалне миграције нису евидентиране. 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници надлежне полицијске станице Полицијске управе 

Бања Лука, 18.11.2019. године поступили су по пријави да је у Прњавору у 
улици Магистрални пут бб приликом извођења радова на пословном објекту 
лице иницијала С.Б. пало са висине од око три метра, ком приликом је 
задобило тешке тјелесне повреде. Наведено лице је збринуто у УКЦ Републике 
Српске. Полицијски службеници су на мјесту догађаја у сарадњи са 
републичким Инспекторатом за заштиту на раду извршили увиђај на мјесту 
догађаја. Обавјештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука која се изјаснила да се ради о кривичном дјелу „Изазивање опште 
опасности“. Слиједи даљи рад на документовању предмета. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 18.11.2019. године, 

непосредно након пријаве о извршеном кривичном дјелу, идентификовали су 
лица иницијала В.Ђ. и Ж.С. оба из Модриче, за које постоји основ сумње да су у 
току ноћи 17/18.11.2019. године, из дворишта породичне куће, са дизалице 
отуђила електро-мотор са склопком и продужним каблом, чија је вриједност 
према изјави оштећеног око 450 КМ. Отуђени предмети су пронађени и биће 
враћени власнику. Против лица иницијала В.Ђ. и Ж.С. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Крађа“.  

  
Полицијској станици Дервента, 18.11.2019. године, пријављено је да је у 

претходних неколико дана на подручју општине Дервента, извршена бесправна 
сјеча шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи, 18.11.2019. године, пријављено је да је 

лице иницијала Д.А. из Милића, у претходном периоду, извршило бесправну 



сјечу шуме на локалитету у мјесту Горњи Залуковик, општина Милићи. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
У току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Братунац, 18.11.2019. године, пријављено је да је на 

магистралном путу Зворник - Милићи, у мјесту Коњевић Поље, непознато лице 
управљајући путничким аутомобилом марке „Peugeot”, приликом претицања у 
саобраћају оштетило возило пријавитеља, након чега је једно лице изашло из 
возила марке „Peugeot” и разбило стакло на возилу пријавитеља, после чега се 
удаљило са лица мјеста. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 


