
На подручју Републике Српске, 12.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**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): 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 4, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 12, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 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 станице Лакташи, предузимају све 

мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  
Наиме, Полицијској станици Лакташи, 10.01.2020. године од стране лица 

А.Б. је пријављено да је у времену од 09.01.2020. године до момента пријаве, 
отуђено његово возило марке „Golf 5“, са паркинг простора у улици Немањина у 
Лакташима. О наведеном је обавјштен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука, који се изјаснио да се ради о горе наведеном 
кривичном дјелу, те да полицијски службеници предузму све мјере и радње у 
циљу његовог расвјетљавања. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 12.01.2020. године, пријављено је да је на 

подручју општине Модрича извршена провала у кућу, одакле је према изјави 
оштећеног лица отуђен мањи износ новца. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.  

  
ПУ Мркоњић Град 
 
У мјесту Растока, општина Рибник, 12.01.2020. године, око 12,00 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Д.М. из Бања Луке са 
путничким аутомобилом „Golf“ и М.Г. из Бања Луке са путничким аутомобилом 
„Škoda“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач Д.М. и 
сапутници С.Г. и једногодишње дијете из Рибника који су превезени у Дом 
здравља Рибник гдје им је указана медицинска помоћ, након чега су упућени на 
даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Рибник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 
 



ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград 12.01.2020. године 

око 21,15 часова извршили су увиђај у улици Друге Подрињске бригаде у 
Вишеграду, у којој је учествовало возило „Reno“ којим је управљао С.М. који је 
са возилом ударио пјешака А.М. Полицијски службеници лишили су слободе 
возача лице С.М. јер је исти приликом управљања возилом и у тренутку 
настанка саобраћајне незгоде био под дејством алкохола, док је повријеђеном 
лицу указана љекарска помоћ. 

 


