
На подручју Републике Српске, 15.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Илегалне миграције нису евидентиране. 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступили су по 

пријави да у улици Браће Подгорника у Бања Луци, на паркинг простору испред 
улаза у аутобуску станицу, лежи непознато женско лице које не даје знакове 
животе. Полицијски службеници су утврдили да се ради о женској особи 
иницијала М.Д. (1958). На лице мјеста изашао дежурни тим Службе хитне 
помоћи, и дежурни мртвозорник који је констатовао смрт, која је наступила 
природним путем. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 15.01.2020. године, пријављено је да је 

извршена провала у вјерски објекат у Добоју, одакле је отуђен новац. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 15.01.2020. године, пријављено је да је у 

Теслићу извршена провала у магацин привредног друштва, одакле је отуђен 
монитор и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 15.01.2020. године, обратило се оштећено 

лице из Модриче, које је пријавило је да је на Тргу Јована Рашковића у 
Модричи непознато лице или више њих искористило његову непажњу те 
отуђило његов путнички аутомобил марке „Škoda“, који jе у вријеме отуђења био  
отључан те да је мотор  од истог био у погону. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Станари, 15.01.2020. године, пријављено је да је у 

спортској кладионици на подручју општине Станари лице иницијала Д.Г. задало 
више удараца затвореном шаком у екран апарата за игре на срећу, приликом 
чега су на наведeном апарату настала оштећења. Против наведеног лица ће 



Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен  Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Модрича, 15.01.2020. године, због почињеног 

прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 
лишили су слободе лице иницијала М.С. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,35 g/kg.   

 
Полицијској станици Теслић, 15.01.2020. године, из Дома здравља 

Теслић пријављено је да се у наведену установу обратило лице иницијала А.Б. 
држављанин Ирана, које је повреде задобило у привредном друштву у Теслићу 
приликом рада на демонтажи новог погона у кругу наведеног привредног 
друштва те пада са платформе одређене висине. Дежурни љекар Дома 
здравља Теслић се изјаснио да је наведено лице задобило лаке тјелесне 
повреде и исто је пуштено на кућно лијечење.  

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац надлежног тужилаштва, 
инспекција рада и заштите на раду и надлежна служба за послове са 
странцима. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су лица иницијала Б.Г. и В.К. починилa кривично дјело „Тешка крађа“. 

 
 


