
На подручју Републике Српске, 25.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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): 0 

 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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 11 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Бијељина 5 ПУ Приједор 2 ПУ Градишка 6 УКУПНО 13 

Иран 5 Иран 2 Мароко 5 

Алжир 1 

Иран 7 

Мароко 5 

Алжир 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 25.02.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала Х.А. на основу наредбе Осноног 
суда Модрича. За наведеним лицем је била расписана Централна потјерница. 
Лице Х.А. је предато у надлежност Окружног центра Судске полиције Републике 
Српске. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 25.02.2020. године, пријављено је да је 

истог дана у угоститељском објекту у Добоју, непознато лице искористило 
непажњу оштећене, приликом чега је од исте отуђило торбу у којој се налазио 
новац, лични документи и други предмети. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 25.02.2020. године, пријављено је да су у 

току ноћи 24/25.02.2020. године, из круга привредног друштва у Дервенти, 
отуђени бакарни проводници који служе за уземљење. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 25.02.2020. године, пријављено је да су у 

току ноћи 24/25.02.2020. године, на путничком аутомобилу марке „Dacia“ 
оштећена два пнеуматика. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 25.02.2020. године, 

на основу наредбе Основног суда Добој, извршили су претрес стана и других 
просторија која користи лице иницијала А.К. из Добоја, приликом чега су 
пронађене и одузете СИМ и банкарске картице, пластичне врећице са бијелом 



прашкастом материјом које својм изгледом асоцирају на опојну дрогу, 
пластичне врећице са смеђом биљном материјом која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу „марихуана“, металне дробилице и други предмети. Против 
наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“ и кривично дјело „Омогућавање уживања опојних дрога".  

  
На регионалном путу Добој - Модича, у мјесту Грапска Доња, подручје 

града Добоја, 25.02.2020. године, око 05,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза у којој је учествовао путнички аутомобил марке 
„VW Passat“, којим је упрвљало лице иницијала М.В. са подручја града Добоја. У 
овој саобраћајној незгоди сувозач у наведеном путничком аутомобилу, лице 
иницијала Г.В. је задобило тешке тјелесне повреде и истом је указана љекарска 
помоћ у добојској болници. Извршеним алкотестирањем код возача је утврђено 
присуство алкохола у организму од 0,63 g/kg. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 25.02.2020. 
године око 16,15 часова, у мјесту Каракај, град Зворник, у којој је учествовала 
С.С. из Зворника, која је управљала путничким аутомобилом марке „Mercedes” и 
шездесетосмогодишњи мушкарац у својству пјешака, који је у овој саобраћајној 
незгоди задобио тјелесне повреде. Повријеђеном је указана љекарска помоћ у 
Јавној здравственој установи Болница Зворник. Полицијски службеници 
настављају даљи рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
 


