
На подручју Републике Српске, 19.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 14 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 11 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Илегалне миграције нису евидентиране. 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

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

пријави да је дана 18.01.2020. године око 09,00 часова у Бања Луци у улици 
Марије Димић, од стране непознатог, наоружаног и маскираног лица извршено 
кривично дјело „Разбојништво“, над радницом спортске кладионице. 
Материјална штета причињена кривичним дјелом износи око 450 КМ. 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају оперативне 
и истражне радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела и откривања 
извршиоца. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 19.01.2020. године, пријављено је да је 

извршена провала у кућу на подручју града Добоја, одакле је отуђено ватрено 
оружје. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 19.01.2020. године, пријављено је да је 

извршена провала у привредно друштво у Теслићу, одакле је отуђен новац. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске управе Добој, у претходна 24 часа на 

подручју Добоја лишили су слободе три возача код којих је утврђено присуство 
алкохола у органиму од преко 1,5 g/kg, једног возача који је одбио да се 
подрвгне алкотестирању те једног возача у Модричи код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму 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. 

Полицијски службеници Полицијске управе Добој, 19.01.2020. године, у 
Подновљу, подручје града Добоја, Дервенти, Теслићу и Броду, извршили су 
обезбјеђење јавних скупова поводом обиљежавања Богојављења и пливања за 



Часни крст, приликом чега је било присутно укупно преко 6.500 грађана и исти 
су протекли без негативности.  
 

ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 
непознатих лица оштетило један путнички аутомобил. У току је расвјетљавање 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
 


