
На подручју Републике Српске, 09.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 2 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој1 , Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Нису евидентиране илегалне миграције. 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
  
Полицијски службеници полицијске управе Бања Лука, 09.12.2019. године 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћане незгоде која се догодила око 
13,00 часова на магистралном путу у мјесту Карановац, Град Бања Лука. У 
саобраћајној незгоди су учествовала лица С.К. који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Peugeot“ и Д.З који је управљао са теретним возилом 
марке „Reno“. У овој саобраћајној незгоди лица су задобила тјелесне повреде. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице за Брод, 09.12.2019. године, 

на подручју општине Брод, у аутомобилу марке „VW Passat“ власништво М.Р. са 
подручја општине Брод, пронашли су око 68 кг дувана без потребне 
документације. Обавијештен је тужилац Тужилаштва БиХ и инспекцијска служба 
општине Брод, који настављају даљи рад. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је једно или више 

непознатих лица, у периоду од 29.11. до 09.12.2019. године, из круга једног 
предузећа отуђило већу количину старих – отпадних акумулатора. У току је 
расвјетљавање кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
Полицијској станици Гацко пријављено је да је са рачуна отвореног у 

једној банци, отуђен новац у износу од 3.821,96 евра. У току је расвјетљавање 
кривичног дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су претресом лица 

иницијала Ф.М. пронашли и одузели једну ручно прављену цигарету, такозвани 
„џоинт“, укупне тежине 1,6 грама. Против лица слиједи подношење Захтјева за 



покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из Закона о 
производњи и промету опојних дрога. 

 
 


