
На подручју Републике Српске, 22.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 8 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 10, Бијељина 9, И.Сарајево 11, Требиње 4, 
Приједор 1, Зворник 6, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 58 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 61 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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): 0 

 остали прекршаји: 59 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 10 



 са посљедицама по лица:  5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 5 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
  

ПУ Мркоњић Град 1  УКУПНО 1 

Сирија 1  

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станицце Модрича, 22.03.2020. 

године, због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала М.М. из 
Лакташа, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму до 2, 00 
g/kg. Истог дана, полицијски службеници Полицијске станице Дервента, лишили 
су слободе возача, лице инцијала А.К. из Дервенте,  код кога је утврђено 
присуство алкохола у роганизм,у од 1, 93 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 22.03.2020. 

године, предузимајући планске активности усмјерене на спречавање кривичних 
дјела из области злоупотребе опојних дрога, на основу претходно прикупљених 
оперативних сазнања, у мјесту Тршић, град Зворник, зауставили путнички 
аутомобил марке „VW Golf”, којим је управљало Д.П. из Зворника, док се на 
мјесту сувозача налазио П.Ј. из Зворника. Извршеном контролом и прегледом 
возила, полицијски службеници су пронашли алуминијумску фолију у којој се 
налазила прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
хероин. Због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело 
„Неовлашћена производња и промет опојних дрога“, полицијски службеници су 
наведена лица лишили слободе. О свим околностима упознат је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, а полицијски службеници 
настављају даљи рад на документовању кривичног дјела. 

 
 



ПУ Градишка 
 
Полицијској станици  Нова Топола, 22.03.2020. године око 06,10 часова 

пријављено је да је у мјесту Сеферовци, град Градишка, дошло до пожара на 
помоћном објекту приватног власништва. Пожар је угашен од стране 
Професионалне ватрогасне јединице Градишка. На лицу мјеста извршен увиђај, 
којом приликом је утврђено да је на помоћном објекту наступила материјална 
штета, без повријеђених лица. О наведеном догађају обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се након 
комплетирања предмета ОЈТ Бања Лука достави извјештај о предузетим 
мјерама и радњама. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


