
На подручју Републике Српске, 27.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 1 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 7 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 19 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
ПУ Градишка 6 ПУ Приједор 6 УКУПНО 12 

Авганистан 6 Авганистан 6 Авганистан 12 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступили су по 

пријави да је дана 27.01.2020. године око 17,00 часова у Бања Луци у улици 
Милана Тепића, од стране два непозната, наоружана и маскирана лица 
извршено кривично дјело разбојништво, над радником приватног предузећа. 
Материјална штета причињена кривичним дјелом биће накнадно утврђена. 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају оперативне 
и истражне радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела и откривања 
извршиоца. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 27.01.2020. 
године слободе су лишили лице иницијала Ж.Ж. на основу Црвене дифузне 
потјернице НЦБ – Подгорица, Црна Гора. 
 

Полицијски службеници полицијске станице Кнежево, 27.01.2020. године 
слободе су лишили лице иницијала Ђ.Б. на основу наредбе Осноног суда Котор 
Варош. За наведеним лицем је била расписана Централна потјерница МУП-а 
РС. Наведено лице је предато у надлежност Окружног центра Судске полиције 
Бања Лука. 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Модрича, 27.01.2020. године, пријављено је да је 

извршена провала у помоћни објекат на подручју општине Модрича, одакле је 
отуђено безалкохолно пиће и ситни алат. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 27.01.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.П. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,89 g/kg. Истог дана, полицијски 
службеници Полицијске станице Теслић, лишили су слободе лице иницијала 



М.Л. из Теслића, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,24 g/kg. Након престанка разлога за задржавање наведена лица су пуштена 
на слободу и истима су уручени прекршајни налози за почињене прекршаје из 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станца Бијељина, од стране оштећеног лица запримила је 

пријаву, да му је лице Е.З. из породичне куће отуђио мању количину златног 
накита. По запримљеној пријави поступили су полицијски службеници, који су 
потврдили наводе пријаве. О свему је обавјештен и дежурни тужилац. У току је 
рад  на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 

непознатих лица отуђило новчаник из једног трговачког објекта. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Д.М. починило кривично дјело „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Осмаци, 27.01.2020. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, из породичне куће оштећеног која се налази у 
мјесту Зелина, општина Осмаци, отуђило пиштољ и одређену количину новца. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Осмаци који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 


