
На подручју Републике Српске, 31.10.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД ) 

УКУПНО КД : 21 

**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): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 9, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 37 

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



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 1 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Требиње 7 ПУ Фоча 4 Укупно 11 

Мароко 6 
Палестина 1 

Пакистан 4 Мароко 
Палестина 4 
Пакистан 2 

 
 

 
ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 31.10.2019. 
године, поступили су по запримљеној пријави и предузимају потребне мјере и 
радње на идентификовању мушког лица које је истог дана око 12,15 часова уз 
пријетњу употребе ножа, од раднице спортске кладионице у Бањој Луци, 
отуђило новац у износу од око 200,00 КМ. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 31.10.2019. 
године, лишили су слободе и испитали Р.Д. из Бање Луке, осумњиченог да је 
извршио кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“, јер је разбио 
монитор апарата за игре на срећу у спортској кладионици у Бањој Луци. 
Обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се у редовној процедури, након комплетирања и документовања 
предмета, достави извјештај.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 1.11.2019. године, 
запримили су пријаву да је око 02,15 часова дошло до пожара на возилу „Škoda“ 
приватног власништва, које је било паркирано у Улици др Јована Рашковића, 
Бања Лука. Пожар су локализовали припадници Ватрогасне бригаде Града 
Бања Лука, а полицијски службеници ће предузети потребне мјере и радње са 
циљем утврђивања узрока пожара. Обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука.   

 
 
 
 
 



ПУ ТРЕБИЊЕ 

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала С.Ј. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице 
иницијала Ф.К. починило кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ ДОБОЈ 

Полицијској станици Теслић, 31.10.2019. године, пријављено је да су у 
току ноћи 31/31.10.2019. године, избушени пнеутматици на путничком 
аутомобилу марке „Audi“, који се налазио паркиран у Београдској улици у 
Теслићу. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

Полицијској станици Теслић, 31.10.2019. године, пријављено је да је лице 
С.П. употребом подесног предмета (камена)  извршило оштећење на 
угоститељском објекту у Теслићу. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

Полицијска станица Брод, 31.10.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Д.С. из Брода,  због основа сумње да је извршило  кривично 
дјело „Тешка тјелесна повреда“ и против лица Ј.Б. из Брода, због основа сумње 
да је извршило кривично дјело „Крађа“.  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 31.10.2019. године, 
лишили су слободе лице иницијала М.А. из Вукосавља, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2, 79 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 31.10.2019. године, 
лишили су слободе лице иницијала А.Х. из Добоја, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2, 40 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 31.10.2019. године, 
на основу наредбе Основног суда Добој, извршили су претрес куће и помоћних 
објеката које користи лице иницијала С.П. са подручја града Добоја, приликом 
чега су пронађене и одузете двије аутоматске пушке и други предмети. Против 
наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“. 

На дионици аутопута „9 јануар“, у мјесту Црнча, подручје општине 
Дервента, 31.10.2019. године, око 11, 50 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је учествовало лице иницијала П.М. из Републике Хрватске, које 
је управљало путничким аутомобилом марке „Opel“. У овој саобраћајној незгоди 
лице иницијала П.М. је задобило тешке тјелесне повреде и истом је указана 
љекарска помоћ у добојској болници. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

 



ПУ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

Полицијској станици Источна Илиџа, дана 31.10.2019. године пријављено 
је да лице иницијсла М.С. који је запослен у фирми за брзу доставу пошиљки, а 
која се налази у Источној Илиџи, није доставио на адресу наручуиоцу преузету 
пошуљку у новчаној вриједности од 1.400 КМ, нити је раздужио новачане 
пошиљке у износу 900 КМ.   

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево, који је наложио да се лице испита на околности кривичног дјела и 
након документовања предмета, против истог достави извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Проневјера“. 


