
На подручју Републике Српске, 09.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**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): 2 

 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 1 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 1 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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 7, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 09.01.2019. 

године, извршили су увиђај у породичној кући, у Улици Стевана Булајића, град 
Бања Лука, а недуго затим и лишили слободе Д.И. из Бање Луке, због сумње да 
је пуцањем из ватреног оружја нанио повреде шездесетједногодишњакињи. 
Повријеђена је превезена у Универзитетско клинички центар Републике Српске.  
Обавијештен је дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, а рад на утврђивању свих околности је у току.   

 
ПУ Добоj 
 
Полицијској станици Дервента, 09.01.2019. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу на подручју општине Дервента, 
одакле је отуђен новац, накит и други предмети. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 09.01.2018. године, у 

Броду су пронашли су два мигранта за која се утврђено да се ради о 
држављанима Туниса. Наведена лица су истог дана предата припадницима 
Граничне полиције Брод на даље поступање. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 09.01.2019. године пријављено је да су на 

паркинг простору у Улици Марка Ећимовића, општина Соколац оштећена три 
теретна возила власништво предузећа из Сокоца. Полицијски службеници 
Полицијске станице Соколац извршили су увиђај на лицу мјеста и констатовали 
да су оштећења на возилу настала навјероватније употребом ватреног оружја. 
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и 
у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Љубиње је Јединици граничне полиције Требиње у 

22,00 часова предала четири лица за која постоји основ сумње да су илегално 
прешла границу са сусједном државом. 


