
На подручју Републике Српске, 05.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Илегалне миграције нису евидентиране.  
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници полицијске станице Прњавор, 05.12.2019.године 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћане незгоде која се догодила око 
16,50 у мјесту Доњи Гаљиповци, општина Прњавор. У саобраћајној незгоди су 
учествовала лица С.Б., који је управљао радном машином трактор „ИМТ – 539“ 
и М.М. који је управљао са путничким аутомобилом марке „Mazda“. У 
саобраћајном незгоди тјлесне повреде је задобио сувозач у путничком 
аутомбил „Mazda“  иницијала Ј.М. Лице је збринуто на УКЦ Републике Српске. 
Обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 05.12.2019, 

године слободе су лишили лице Д.Ј., а за којим је расписана Централна 
потјерница од стране Осноног суда Бања Лука. Наведено лице је предато у 
надлежност Основог суда Бања Лука.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 05.12.2019. године, у 

Добоју, око 21,30 часова, лишили су слободе лице иницијала А.О. из Добоја, 
због почињеног прекрашаја из области јавног реда  мира. Извршеним 
алкотестирањем поменутог лица утврђено је присуство алкохола у орагнизму 
од 1,59 g/kg.    

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 05.12.2019. године, у 

Добоју, око 20,30 часова, лишили су слободе лице иницијала С.В. са подручја 
општине Брод, возач код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,88 g/kg. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Билећа су код лица 

иницијала Т.М. пронашли и одузели мању количину зелене биљне материје која 



својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Слиједи подношење 
захтјева за покретање прекршајног поступка за прекршај из Закона о 
производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, извршили су 

увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 05.12.2019. године око 08,30 
часова, у улици Видовданска, општина Братунац, у којој су учествовали С.М. из 
Тузле, који је управљао теретним возилом марке „Mercedes” и Д.А. у својству 
пјешака, која је том приликом задобила тјелесне повреде. Повријеђеној је 
указана љекарска помоћ у Дому здравља Братунац, одакле је упућена у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. У току је рад на 
документовању саобраћајне незгоде. 

 


