
На подручју Републике Српске, 27.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 8 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 0 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 13 



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

 са материјалном штетом: 12 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 27.01.2019. 
године око 22,30 часова, поступили су по запримљеној пријави и извршили 
увиђај у спортској кладионици  у Улици Јасеновачких логораша, гдје је од 
стране непознатог маскираног лица, уз пријетњу употребе ватреног оружја 
према радници, отуђен новац у износу од око 800,00 КМ. Обавјештен је 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад 
на идентификовању извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела 
„Разбојништво“ је у току.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 27.01.2019. године, пријављено је да је 

истог дана непознато лице из канцеларије  добојске болнице отуђило новчаник 
са новцем, личним документима и банкарским картицама. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Патрола полиције Полицијске станице Дервента, 27.01.2019. године, 

поред  магистралног пута Дервента-Добој, у мјесту Модран, подручје општине 
Дервента, запазила је теретно возило марке „Mercedes“, те  између предњег 
точка  на којем је била спуштена кабина и блатобрана уочила је лице које није 
давало знакове живота. На лице мјеста су изашли и доктор мртвозорник Дома 
здравља Дервента, радници Територијалне ватрогасне јединице Дервента и 
Ауто-мото друштва Дервента. Извршеном идентификацијом утврђено је да се 
ради о лицу М.Р. (1960) из Бања Луке. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 27.01.2019. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, из помоћног објекта у мјесту Табанци, 
град Зворник, отуђио скутер марке „Honda”. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Козлук. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац 



Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању 
почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Братунац, 27.01.2019. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у Братунцу, једно лице физички напало оштећеног. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја. 

 
 


