
На подручју Републике Српске, 19.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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 14, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 38 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 14) 



 са материјалном штетом: 28 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 2 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Градишка 7 ПУ Добој 1 УКУПНО 8 

Ирак 7 Мароко 1 Ирак 7 

Мароко 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 19.12.2019. 

године поступили су по пријави да је у мјесту Бронзани Мајдан у породичној 
кући извршена провала. Непознати извршилац је искористио одсуство власника 
те из породичне куће отуђио пиштољ власништво оштећеног, као и одређену 
количину новца. На лицу мјеста извршен увиђај. О свему је обавјештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који се изјаснио да се ради о 
кривичном дјелу „Тешка крађа“. Рад на наведеном предмету и проналаску 
извршиоца кривичног дјела је у току. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош, 19.12.2019. 
године извршили су увиђај на лицу мјеста извршеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. Наиме, полицијској станици је пријављено да је истог дана извршена 
провала у породичну кућу у Котор Вароши, којом приликом је отуђен пиштољ, 
златни накит, као и одређена количина новца. Материјална штета биће 
накнадно утврђена. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука. Полицијски службеници предузимају све мјере и 
радње у циљу проналаска извршиоца наведеног кривичног дјела. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 19.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је у претходна два дана, у Добоју са паркинга, непознато 
лице отуђило његов аутомобил марке „Golf 2“. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.  

  
Полицијској станици Теслић, 19.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је претходнe ноћи, испред његове трговачке радње у 
Теслићу, непознато лице отуђило одрђену количину алкохолног пића. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  



 
Полицијска станица Станари, 19.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала С.Д. из Станара, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 19.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала З.М. са подручја општне Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Прогањање“. 

  
Полицијска станица Добој 1, 19.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала: А.Ш. из Зенице, М.А. из Илиџе и Н.И. из Добоја, због основа 
сумње да су извршили кривично дјело „Ванбрачна заједница са дјететом“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 19.12.2019. године, 

на подручју општине Вукосавље, око 18,55 часова, лишили су слободе лице 
иницијала Г.С. са подручја општине Вукосавље, возач под дејством алкохола у 
количини од 1,58 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 19.12.2019. године, на подручју Града Добоја, око 19,29 часова, лишили 
су слободе лице иницијала С.Т. из Петрова, возач под дејством алкохола у 
количини од 1,63 g/kg. 

  
На истом мјесту истог дана око 19,50 часова, слободе је лишено лице 

иницијала А.М. са подручја општине Петрово, возач под дејством алкохола у 
количини од 1,69 g/kg. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово су на основу 

оперативних сазнања да се лице Е.Н. из Шипова може довести у везу са 
кривичним дјелом „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“, 
19.12.2019. године, приступили предузимању оперативно тактичких мјера и 
радњи, те су на основу наредбе Основног суда Мркоњић Град, а под надзором 
дежурног окружног јавног тужиоца, извршили претрес куће и помоћних објеката 
које користи лице наведених иницијала.  

 
Током претреса, полицијски службеници су пронашли и одузели зелену 

биљну материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, 
укупно бруто масе 1,3 грама, као и друге предмете погодне за паковање и 
конзумирање опојних дрога. 

  
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је 

дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се по комплетирању предмета у редовној процедури достави 
извјештај за почињено кривично дјело. 

 
 


