
На подручју Републике Српске, 29.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 17 

**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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 2 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица:  7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 1 ПУ Добој 2 УКУПНО 3 

Алжир 1 Алжир 2  

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош, поступили су 

по пријави да је дана 29.01.2020. године отуђено возиле марке Голф 2 (Golf2), 
власништво М.П. које је било паркирано у улици Стефана Немање у Котор 
Варошу. Обавјештен дежурни тужилац  Окружнг јавног тужилаштва Бања Лука, 
који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу „Тешка крађа“. Полицијски 
службеници предузимају све мјере и радње у циљу расвјетљава наведеног 
кривичног дјела. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 29.01.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 28/29.01.2020. године,  на подручју општине Теслић, отуђен путнички 
аутомобил марке „VW Golf 2“, који је у вријеме отуђења био незакључан. У току 
је рад на расвјељавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 29.01.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала В.П. из Теслића, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2, 81 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 29.01.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Е.О. из Добоја, због почињеног прекршаја 
из члана 12. (Туча и физички напад) Закона о јавном реду и миру Републике 
Српске и због одбијања да се подрвгне алкотестирању. Након лишења слободе 
наведено лице је оштетило дио инвентара у прoсторији за задржавање лица, 
након чега је исто у видно растресеном стању превезено у добојску болницу, 
ради указивања љекарске помоћи. 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Милићи, 29.01.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, отуђило путнички аутомобил марке „Pollo”, који 
је био паркиран поред локалног пута у мјесту Дубница, општина Милићи, у коме 
су се налазили кључеви за стартовање возила. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Милићи који су о свему обавијестили дежурног 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.   


