
На подручју Републике Српске, 11.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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): 2 

 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: 2 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 3 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Фоча 1 УКУПНО 1 

Мароко 1 Мароко 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 11.02.2020. године, пријављено је да је у 

претходних седам дана на подручју општине Петрово извршена бесправна 
сјеча шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 11.02.2020. године, пријављeно је да је у 

претходних неколико дана на подручју општине Дервента, из необезбјеђеног 
помоћног објекта отуђена моторна пила и електрични алат. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Дервента, 11.02.2020. године, пријављено је да је на 
стамбеној згради у Дервенти уочена неовлаштена потрошња електричне 
енергије. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
„Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

  
Полицијској станици Теслић, 11.02.2020. године, пријављено је да je  

одређено лице са подручја Републике Хрватске, напустило хотел у Теслићу, те 
да није измирило обавезе приликом кориштења хотела у којем је боравило од у 
периоду од 07. до 09.02.2020. године. У току је рад по наведеном. О наведеном 
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног ужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Превара“. 

  
Полицијској станици Модрича, 11.02.2020. године, пријављено је да је у 

претходних седам дана непознато лице у тровинском објекту у Модричи, 
извршило плаћање робе новчаницом у апоену од 100 КМ, за коју се сумња да је 
фалсификована. У току је рад по наведеном. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног ужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Кривотворење новца“. 

 
 



ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Каракај - Шетићи, у мјесту Јардан, град Зворник, 

11.02.2020. године око 19,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали У.М. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Fiat” и А.Х. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Vento”. У овој саобраћајној незгоди, оба учесника су задобила тјелесне 
повреде које су констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
 


