
На подручју Републике Српске, 21.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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: 1 
 
**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: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 28 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Бања Лука 8 УКУПНО 8 

Казахстан 2 

Иран 6 

Казахстан 2 

Иран 6 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 21.01.2020. године, пријављено је да је 

истог дана у златарској радњи у Добоју непознато лице радници понудило 
златну плочицу којој је иста наводно процијенила вриједност те непознатом 
лицу исплатила одређени износ новца, за коју је накнадим провјерама утврђено 
да наведени предмет није од злата. У току је рад на расвјељавању кривичног 
дјела „Превара“. 

  
Полицијски службеници Полицијске управе Добој 21.01.2020. године, 

лишили су слободе шест лица (Добој - 3, Модрича - 2, Дервента – 1) која су 
управала возилом под дејством алкохола у организму од преко 1,5 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.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 21.01.2020. године, је пријављено да је 

непознати извршилац или више њих из угоститељског објекта у улици Српских 
ратника, општина Пале, отуђио одређен износ новца.  

 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста, по 

овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је запримила пријаву да је непознато лице 

у једном трговачком објекту починило кривично дјело „Крађа“. Увидом у видео 



надзор објекта идентификовано је лице иницијала Г.А. (1982) као извршилац 
кривичног дјела.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Н.Ђ. 
(1997) због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 
„Неовлашћена производња и промет опојних дрога“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала З.С. 
(1964) због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 
„Недозвољена трговина“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Осмаци, 21.01.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, 12.01.2020. године, из теретног возила марке 
„VW Transporter” које се налазило у мјесту Махала, општина Осмаци, отуђило 
ручне сатове. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Осмаци који 
су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.   

 
Полицијској станици Козлук, 21.01.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, разбило стакло на путничком аутомобилу марке 
„VW Caddy”, које је било паркирано у мјесту Козлук, град Зворник.  По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Козлук који су извршили увиђај. О свему 
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“.  

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Ровине, град 

Градишка, 20.01.2020. године око 20,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког возила марке „Opel Corsa“ којим је 
управљала Л.Ј. из Градишке, која је у овој саобраћајној незгоди задобила 
тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Рогољи - Мркоњић Град, у мјесту Рогољи, општина 

Мркоњић Град, 21.01.2020. године, око 19,20 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали М.Ђ. из Мркоњић Града са путничким 
аутомобилом „Audi“ и Ј.Р. из Мркоњић Града са путничким аутомобилом „Audi 
А4“. У овој саобраћајној незгоди лаке тјелесне повреде је задобио возач Ј.Р. 
којем је медицинска помоћ указана у Дому здравља Мркоњић Град, након чега 
је упућен на даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

  



Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Мркоњић Град, 21.01.2020. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
иницијала И.С. из Рибника, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,06 g/kg.  

 
 


