
На подручју Републике Српске, 03.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 6, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**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): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Фоча 3 ПУ Приједор 4 ПУ Бања Лука 3 УКУПНО 10 

Мароко 3 Турска 4 Сирија 2 

Египат 1 

Мароко 3 

Турска 4  

Сирија 2 

Египат 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.03.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала Д.П. на основу расписане потраге од 
стране Основног суда Велика Кладуша, због почињеног кривичног дјела 
„Превара“.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.03.2020. 
године слободе су лишили лице иницијала Д.С. на основу расписане потраге од 
стране Полицијске управе Бања Лука. Након завршене криминалистичке обраде 
лице је отпуштено из службених просторија. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.03.2020. 
године слободе су лишили лице иницијала М.С. на основу расписане потраге од 
стране Општинског суда Лукавац, због почињених кривичних дјела „Тешка 
крађа“ и „Утаја“. Лице је предато у надлежност судске полиције Оџак.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 03.03.2020. одине, пријављено је да је 

непознато лице са пулта у апотеци у Теслићу отуђило новчаник са новцем и 
личним документима. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 03.03.2020. године, пријављено је да је у 

претходном периоду на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијска станица Петрово, 03.03.2020. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 



лица иницијала С.С. са подручја града Добоја, због основа сумње да је 
извршило  кривично дјело „Тешка крађа“. За лице иницијала С.С. постоји основ 
сумње да је 01/02.01.2020. године, изршило провалу у сушару на подручју 
општине Петрово, одакле је отуђило одређену количину сувог меса. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 03.03.2020. године,  

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала П.Н. из Петрова, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,56 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 03.03.2020. године, пријављено је да је 

лице иницијала А.М. оштетило инвентар у стану који је власништво оштећене, у 
коме је осумњичени живјео као подстанар. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Градишка 
 
На раскрсници улица Саве Шумановића и Енвера Шиљка, град Градишка, 

03.03.2020. године око 15,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали бициклиста Н.С. из Градишке и путнички аутомобил марке 
„Peugeot“ којим је управљала М.Л. из Градишке. У овој саобраћајној незгоди, 
бициклиста Н.С. је задобила тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили 
су полицијски службеници Полицијске управе Градишка. 

 
 


