
На подручју Републике Српске, 19.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 22 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 2 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 2, неутврђен степен повреда: 2) 



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису регистроване.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 

мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Разбојништво“ које је 
извршено дана 19.01.2021. године око 01,50 часова од стране три непозната 
лица, од којих је један био маскиран и наоружан, над радником приватне 
фирме. Наиме, на магистралном путу Бањалука – Приједор, док је оштећено 
лице управљало теретним возилом марке „Iveco“, три непозната лица су 
возилом марке „Audi“ пресрела наведено теретно возило, изашла из возила 
марке „Audi“, те је је једно од непознатих лица уз пријетњу пиштољем из кабине 
теретног возила отуђило торбицу у којој се налазио новац у износу од 1.200 
евра, 1.000 куна и 100КМ у власништву фирме те 100КМ и 50 евра у 
власништву оштећеног.  

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бањалука. 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Добој 1, 19.01.2021. године, пријављено је да је 

извршена провала у просторије једног привредног друштва у Добоју које је у 
стечају, гдје је у унутрашњости истог извршено разбацивање документације. У 
току је рад на расвјетљавању крвиичног дјела „Тешка крађа“.   
 

ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 19.01.2021. 

године око 21,00 часовау улици Светозара Марковића, град Градишка, лишили 
су слободе лице Д.И. из Градишке, због управљања возилом под дејством 
алкохола. Након престанка разлога за задржавање наведено лице је пуштено 
на слободу, а истом је уручен прекршајни налог због почињених прекршаја из 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
 



ПУ Мркоњић Град 

 
На локалном путу, у мјесту Пљева, општина Шипово, 19.01.2021. године, 

око 21,00 час, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач М.К. из Шипова 
управљајући путничким аутомобилом „Mercedes“  изгубиo контролу над истим, 
те слетио са коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио 
возач М.К. и сапутница Б.И. из Шипова којима је медицинска помоћ указана у 
Дому здравља Шипово, након чега су на даље лијечење упућени у 
Универзитетски клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


