
На подручју Републике Српске, 26.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 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: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица:  7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно:  

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 26.01.2020. 

године, поступили су по запримљеној пријави у улици Ловћенска, гдје је дошло 
до пожара на помоћном објекту власништво С.Г. Пожар је локализован од 
стране Ватрогасне јединице Града Бања Лука. Приликом пожара наступила је 
материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није било повријеђених 
лица. 

  
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 26.01.2020 

године, извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се 
догодила у улици Цара Душана, општина Лакташи. У саобраћајној незгоди су 
учесвовали лице иницијала А.С. које је управљало путничким аутомобилом 
марке Пасат (Passat) и пјешак П.М који је задобио тјелесне повреде. Лице је 
збринуто на УКЦ Бања Лука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају све 

мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. Наиме, 25.01.2020. 
године, од стране оштећеног лица, пријављено је да је у претходних седам 
дана извршена крађа новца из породичне куће. О свему је обавјештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука Обилићево, 

24.01.2020. године, слободе су лишили лице иницајала Г.М., а за којим је од 
стране Полицијске управе Бања Лука била расписана потрага због почињеног 
кривичног дјела. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 24.01.2020. 

године, поступили су по запримљеној пријави у улици Живојина Прерадовића, 



гдје је дошло до пожара на помоћном објекту власништво Т.Ј. Пожар је 
локализован. Приликом пожара наступила је материјална штета, која ће 
накнадно бити утврђена. Није било повријеђених лица.                                                                                               

 
ПУ Добој 
 
На ауто-путу „9 јануар“, у мјесту Брестово, подручје општине Станари, 

26.01.2020. године, око  15, 10 часова,  догодила се саобраћајна незгода у којој 
је учествовало лице иницијала О.Ј. из Приједора, које је управљало путничким 
аутомобилом марке „VW Golf 3“. У овој саобраћајној незгоди наведено лице је 
задобило тешке тјелесне повреде и исто је након указане љекарске помоћи у 
добојској болници превезено у Универзитетско клинички центар Републике 
Српске у Бањој Луци, гдје је задржано на лијечењу. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 26.01.2020. године, пријављено је да је једно 

лице пуцало из ватреног оружја у мјесту Доњи Локањ, град Зворник. По пријави 
су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су идентификовали лице 
М.О. из Зворника, које се сумњичи да је пуцало из ловачке пушке. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на документовању кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.  

  
Полицијској станици Власеница, 26.01.2020. године, пријављено је да су 

испред угоститељског објекта у Власеници, три лица физички напала 
оштећеног, нанијевши му тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана 
љекарска помоћ у Дому здравља Власеница, одакле је упућен у у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
У  току је рад на документовању наведеног догађаја. 

 
На магистралном путу Зворник-Тузла, у мјесту Ораовац, град Зворник, 

26.01.2020. године око 16,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Škoda”, којим је 
управљао Д.О. из Зворника, са којим се у возилу налазила С.О. и два 
малољетна лица. Сва четири лица су превезена у Јавну здравствену установу 
Болница Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. 
У току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 


