
На подручју Републике Српске, 14.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 0 

 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): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 3 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 1 УКУПНО 1 

Мароко 1 Мароко 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници полицијске станице Кнежево, 13.01.2020. године, 

поступили су по запримљеној пријави у мјесту Кобиља, општина Кнежево, гдје 
је дошло до пожара на штали која се не користи власништво М.Г. У пожару је 
наведени објекат у потпуности изгорио. Извршеним увиђајем од стране 
полицијских службеника и инспектора Одјељења за експлозивне материје и 
послове заштите од пожара утврђено је да се ради о кривичном дјелу 
„Паљевина“. О наведеном је обвјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука. Није било повријеђених лица. Полицијски службеници 
предузимају све неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања наведеног 
кривичног дјела. 
 

Полицијски службеници полицијске станице Лакташи, 14.01.2020. године, 
извршили су увиђај у мјесту Јаружани, општина Лакташи, гдје је дошло до 
пожара на породичној кући, власнишво В.А. Пожар су локализовали припадници 
Добровољног ватрогасног друштва Лакташи. До пожара је дошло усљед 
прегријавања грејне пећи, што је довело до самозапаљења изолационог 
материјала. Приликом пожара наступила је материјална штета, која ће 
накнадно бити утврђена. Није утврђено постојање елемената кривичног дјела. 
Није било повријеђених лица. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 
             
             Полицијски службеници Полицијске станице Лазарево, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 14.01.2019. код лица М.М. пронашли 
су и одузели таблету розе боје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Екстази“ и лица С.Г. пронашли и одузели око 2,01 грама бјеле прашкасте 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу спид. Лица су лишена 
слободе. Против М.М. и С.Г. слиједи подношење Захтјева за покретање 
прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 
производњи и промету опојних дрога надлежном суду. 



 
           Полицијски службеници Полицијске станице за Интервенције, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 14.01.2019. код лица М.М. пронашли 
су и одузели око 2,65 грама бјеле прашкасте материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу спид, око 1,45 грама зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану и двије таблете розе боје 
које својим изгледом асоцирају на опојну дрогу екстази.  

Лице је лишено слободе те против наведеног слиједи подношење 
Извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет 
опојних дрога“ Окружном јавном тужилаштву Бања Лука.  

Код лица Ј.Т. пронашли су и одузели око 115,27 грама зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, као и вагу за 
прецизно мјерење. Лице је лишено слободе те против наведеног слиједи 
подношење Извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена 
производња и промет опојних дрога“ Окружном јавном тужилаштву Бања Лука.  

Код лица М.И. пронађене су и одузете двије таблете које својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу екстази. Лице је лишено слободе те против њега 
слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
надлежном суду. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 14.01.2020. године, пријављено је да је 

13/14.01.2020. године, извршена провала у трговински објекат у Модричи, 
одакле су отуђене различите врсте цигарета. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 14.01.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих нанијело оштећења на  путничком аутомобилу 
марке „Opel“. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 14.01.2020. године, лишили су слободе лице иницијала Д.В. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,18 g/kg.  Истог 
дана, полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, лишили су слободе 
лице иницијала В.К. из Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола 
у организму од 1,62 g/kg. Након престанка разлога за задржавање наведена 
лица су пуштена на слободу и истима су уручени прекршајни налози за 
почињене прекршаје из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ. 

  
Полицијски службеници Полицијске управе Добој, 13/14.01.2020. године, 

у Добоју, Теслићу, Дервенти, Броду и Станарима, извршили су обезбјеђење 
јавних скупова поводом обиљежавања Православне нове године, приликом 
чега је било присуство укупно преко 5.500 грађана и исти су протекли без 
негативности.   

 
ПУ Бијељина 
 



Полицијска станица Бијељина 2, од стране оштећене запримила је 
пријаву, да је НН лице или више њих у току ноћи 13./14.01.2020.године насилно 
ушлу у њену породичну кућу из које су отуђили новац. По за примљеној 
поступили су полицијски службеници који су извршили увиђај лица мјеста. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка крађа''. 
 

На локалном путу у мјесту Батковић град Бијељина, 14.01.2020. године 
око 15,00 часова догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним 
повредама. У незгоди су учествовали путнички аутомобл марке '' Фиат'' којим је 
управљало лице М.Л. и бициклиста П.Л. који је задобио лакше тјелесне 
повреде. 

 
 


