
На подручју Републике Српске, 08.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 7 

**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): 0 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 1 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 10 

 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: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица:  5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, су 07.03.2020. 

године око 17,30 часова у ул. Зеленгорска, Град Бања Лука слободе лишили 
лице иницијала М.П. јер је јавни ред и мир нарушио неовлашеном употребом 
оружја. Против лица Основном суду у Бања Луци биће поднесен захтјев за 
покретање прекршајног поступка.    

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 08.03.2020. године, око 01, 55 часова,  

обратило се оштећено лице са подручја општине Теслић, које је пријавило  да 
је непосредно прије пријаве зачуло удар, након чега је видјело да је возило 
ударило у кућу а из истог да је изашло непознато лице које се удаљило са лица 
мјеста. Према изјави пријавитеља, у његовом путничком аутомобилу марке 
„BMW“ које је било паркирано испред породичне куће, су се налазили кључеви 
за старовање аутомобила. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“ у покушају. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Фоча 08.03.2020.  године око 

18,20 часова лишили су слободе лице С.М. из Фоче због постојања основа 
сумње да је починио кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ тако 
што је на трговинском објекту „Рашевић“ у ул. Зуке Џумхура у Фочи, поломио 
три прозорска стакла. Код лица С.М. је утврђено присуство алкохола у 
организму али и присуство опојних супстанци. О догађају је обавјештен 
дежурни тужилац надлежног тужилаштва,  а даљи рад  по пријављеном 
догађају је у току.  

 
 


