
На подручју Републике Српске, 24.11.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 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 9, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 17 
 
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 Бијељина 14 УКУПНО 14 

Ирак 14 Ирак 14 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука су у 22. и 

23.11.2019. године, на подручју Града Бања Луке лишили слободе два лица, 
иницијала Ш.Е. и Р.Д. за којима је била расписана централна потјерница других 
органа, а због извршених кривичних дјела „Крађа”. Лица су предата у 
надлежност Судске полиције. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 24.11.2019. године, пријављено је да је 

претходног дана из путничког аутомобила у Дервенти, отуђена торбица у којој 
су се налазили лични документи и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су 23.11.2019. 

године, претресом лица иницијала Б.Б. пронашли и одузели око 1,2 грама 
бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
кокаин. Слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка за 
прекршај из Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 24.11.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из основне школе у мјесту Поточари, општина 
Сребреница, отуђило преносиви рачунар. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Сребреница, који су оперативним радом идентификовали 
седамнаестогодишњака који се сумњичи да је починио кривично дјело „Тешка 
крађа“. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. Полицијски службеници настављају даљи рад и поступање у складу 



са одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у 
кривичном поступку Републике Српске, са циљем комплетирања и 
документовања овог кривичног дјела. 


