
На подручју Републике Српске, 20.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



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

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добоj 
 
Полицијској станици Теслић, 20.01.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 19/20.01.2019. године, на подручју општине Теслић, из 
необезбјеђених резеровара од пет камиона за чишћење снијега власништво 
привредног друштва из Мркоњић Града, отуђена одређена количина горива. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 20.01.2019. године, пријављено је да је у 

претходна два дана на подручју општине Модрича, из необезбјеђене гараже 
коју користи оштећено лице, отуђен  електрични, грађевински и други алат. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 20.01.2019. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу на подручју града Добоја, 
одакле је отуђен новац и накит. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“.  

   
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 20.01.2019. године, 

лишили су слободе лице Т.Ш. (1958) из Брода, возача бицикла код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,50 g/kg. Након престанка разлога 
за задржавање наведено лице ће бити пуштено на слободу и против истог ће 
бити предузете законом предвиђене мјере и радње.  

 


