
На подручју Републике Српске, 11.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 12 ПУ Бањалука 4 УКУПНО 16 

Ирак 10 

Сирија 2 

Ирак 4 Ирак 14 

Сирија 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници полицијске станице Прњавор, 11.12.2019.године 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћане незгоде која се догодила око 
17,00 часова у улици Милоша Кондића у Прњавору. У саобраћајној незгоди је 
учествовало лице М.Р. које је управљао путничким аутомобилом марке „Golf“ и 
два малољетна лица као пјешаци који су задобили тјелесне повреде. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 11.12.2019, 
године слободе су лишили лице С.Т. за којим је расписана Централна 
потјерница од стране Основног суда Бања Лука. Наведено лице је предато 
полицијским службеницима Окружног центра судске полиције Бања Лука, који 
ће спровести лице у Казнено-попавни завод Бања Лука. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 11.12.2019, 
године слободе су лишили лице О.К. за којим је расписана потрага од стране 
надлежне полицијске станице Полицијске управе Бања Лука, због постојања 
основа сумње да је починио кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. Након завршене криминалистичке обраде лице је истог дана 
отпуштено из службених просторија. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијска станица Модрича, 11.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала М.Т. и М.М. оба са подручја општине Модрича, због основа 
сумње да су извршили кривична дјела: „Спречавање службеног лица у вршењу 
службене радње“, „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  



Полицијска станица Петрово, 11.12.2019. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеним кривичним дјелима 
против: 

- лица иницијала Б.Р. са подручја Града Добоја, због основа сумње да је 
извршио  кривично дјело „Крађа“; 

- лица иницијала С.П, са подручја Дистрикта Брчко и С.Т. из Петрова, 
због основа сумње да су извршили два кривична дјела „Крађа“  једн кривично 
дјело „Тешка крађа“. 

 
Полицијска управа Добој, 11.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Ж.Б. са подручја општине Лопаре, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Фалсификовање или уништавање службене 
исправе“.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је, да је са текућег рачуна једног 

лица, у једној банци у Гацку, отуђен новац у износу од око 16.500 КМ и 11.000 
еура. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Злоупотреба службеног 
положаја или овлаштења“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Љубиње су код лица 

иницијала Ђ.К. пронашли и одузели око 5 грама 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. 

 
 


