
На подручју Републике Српске, 18.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 23 

**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): 0 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 

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



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Илегалне миграције нису евидентиране. 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бањалука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 18.12.2019. 

године поступили су по пријави која је запримљена око 03,35 часова да је у 
мјесту Драгочај дошло до пожара на помоћном објекту власништво З.С. Пожар 
су локализовали припадници Ватрогасне бригаде Бања Лука. Приликом пожара 
наступила је материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није било 
повријеђених лица. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици Петрово, 18.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је претходног дана, у Петрову, из породичне куће, 
непознато лице отуђило новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  

  
Полицијској станици Теслић, 18.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је преко друштвене мреже „Facebook”, ступило у контакт са 
лицем које објављује могуће добитнике на кладионици и које јој је објаснило на 
који начин може да учествује, што је оно и учинило и у више наврата му путем 
електронске поште слало новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Превара“. 

  
Полицијској станици Теслић, 28.11.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице на подручју општине Теслић извршило бесправну сјечу и одвоз 
шуме која је у приватном власништву. У току је рад по наведеном.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 18.12.2019. године, у Добоју, око 22,45 часова, лишили су слободе лице 
иницијала Д.Г. из Добоја, возач који је одбио да се подвргне алкотестирању. 

 
ПУ Требиње 

 



Полицијској станици Билећа пријављено је да је једно или више 
непознатих лица у једној породичној кући у Билећи уз употребу подесног алата 
и физичке снаге ушло у унутрашњост куће, којом приликом је отуђен одређен 
износ новца. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
ПУ Градишка 
 
Полицијској станици Србац, 18.12.2019. године око 22,15 часова 

пријављено је да је у Српцу, дошло до пожара на помоћном објекту приватног 
власништва. Пожар је угашен од стране Територијалне ватрогасне јединице 
Србац. Увиђај је у току, а о наведеном догађају обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио предузимање 
свих потребних мјера и радњи у циљу утврђивања свих околности настанка 
пожара. 

 


