
На подручју Републике Српске, 07.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД :  

**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):  

 чл. 226. (тешка крађа):  

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине:  

 остала КД:  
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА:  

УКУПНО ПРЕКРШАЈА:  

 чл. 8. (вријеђање):  

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

 чл. 12. (туча и физички напад):  

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји:  
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО:  

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



 са материјалном штетом:  
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари:  

 експлозије: 0 

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

 укупно:  

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 22.01.2020. 

године, поступили су по запримљеној пријави у мјесту Рекавице, гдје је дошло 
до пожара на породичној кући власништво Љ.В. У пожару је изгорјела кровна 
конструкција и унутрашњост приземља куће. Пожар је локализован од стране 
Ватрогасне јединице Града Бања Лука. Приликом пожара наступила је 
материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није било повријеђених 
лица. У току је вршење увиђаја.  
             
             Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 22.01.2019. код лица Ђ.Б. пронашли 
су и одузели ПВЦ прозирну врећицу са микротраговима зелене боје, која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе, те 
слиједи криминалистичка обрада над истим. Код лица Д.Ж. пронађена је и 
одузета одређена количина таблета Мендилекс и Клоназепам, а за које није 
посједовао медицинску документацију. Лице је лишено слободе те против њега 
слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
надлежном суду. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 22.01.2020. године, пријављено је да је 

21/22.01.2020. године, у Добоју,  извршено лупање бочног стакла на путничком 
аутомобилу марке „Renault“, одакле су из унутрашњости истог отуђени 
одређени предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 22.01.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима БиХ, лишили су слободе лице иницијала Ј.В. из Брода, 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 87 g/kg. 

  



ПУ Требиње 
 

Полицијској управи Требиње једно лице је пријавило да су са његовог 
текућег рачуна у Новој банци АД Бања Лука извршене три новчане трансакције 
у укупном износу од 494,71КМ без његове дозволе. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. Полицијска управа Требиње позива и 
остале грађане уколико су на овај начин оштећени да пријаве догађај најближој 
полицијској станици. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Зворник, поднијела је Окружном јавном тужилаштву 

Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица Ј.Т. из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела 
„Угрожавање сигурности“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
 


