
На подручју Републике Српске, 04.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Бијељина 1 УКУПНО 1 

Сирија 1 Сирија 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 04.12.2019. 

године поступили су по пријави која је запримљена око 13,15 часова да је у 
мјесту Павловац бб, Град Бања Лука дошло до пожара у хали ауто отпада 
власништво Б.М. Пожар су локализовали припадници Ватрогасне бригаде Бања 
Лука. Приликом пожара наступила је материјална штета, која ће накнадно бити 
утврђена. Није било повријеђених лица.  

 
Полицијски службеници полицијске станице Прњавор, 04.12.2019. године, 

поступили су по запримљеној пријави у мјесту Доњи Палачковци, општина 
Прњавор,  гдје је избио пожар на помоћном објекту власништво В.М. Пожар су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Прњавор. У 
пожару је изгорио дио кровне конструкције помоћног објекта, као и одређене 
машине и алат који је био смјештен у помоћном објекту. До пожара је дошло 
усљед изношења жара из другог дјела помоћног објекта, који је остављен поред 
дрвених дјелова спорног дијела објекта усљед чега је дошло до запаљења. 
Приликом пожара наступила је материјална штета, која ће накнадно бити 
утврђена. Није било повријеђених лица. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 04.12.2019. 
године слободе су лишили лице иницијала М.К. а за којим је расписана 
Централна потјерница од стране Осноног суда Бања Лука. Наведено лице ће 
бити предато у надлежност Основног суда Бања Лука.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 04.12.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће у мјесту Зелени Јадар, 
општина Сребреница, отуђило одређену количину новца и оружје за које је 
оштећени посједовао одговарајуће дозволе. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Сребреница. О свему је обавијештен дежурни 



тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
ПУ Градишка 
 
На регионалном путу Врбашка – Мраковица, у мјесту Требовљани, град 

Градишка, 04.12.2019. године око 10,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза теретног возила марке ,,Iveco“ којим је 
управљао С.Б. из Српца, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне 
повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске 
станицеза безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 


