
На подручју Републике Српске, 09.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

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

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 24 

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



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Градишка 13 ПУ Бања Лука 3 УКУПНО 16 

Египат 12 

Сирија 1 

Мароко 2 

Сирија 1 

Египат 12 

Мароко 2 

Сирија 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 09.02.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице истог дана, из вјерског објекта у Теслићу отуђило новац. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Дервента, 09.02.2020. године, пријављено је да су у 

Дервенти, са путничког аутомобила марке „Mercedes“ отуђене регистарске 
ознаке те да су на пнеуматицима наведеног возила нанесена оштећења. У току 
је рад на расвјeтљавању кривичних дјела „Крађа“ и „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

  
Полицијској станици Модрича, 09.02.2020. године, пријављено је да је у 

претходном периоду у Модричи, извршена провала у кућу лица које се тренутно 
налази на раду у иностранству. Истог дана Полицијској станици Добој 2, 
пријављено је да је на подручју града Добоја извршена провала у кућу лица које 
се такође налази на привременом раду у иностранству. У току је рад на 
расвјетљавању наведених кривичних дјела. 

  
Полицијској станици Теслић, 09.02.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице оштетило два возила на паркинг простору у Теслићу. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 09.02.2020. године, око 

02,55 часова, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободe лице иницијала Д.Н. из 
Дервенте, возачa који је наставио да управља возилом под дејством алкохола 
иако је ранијом контролом исте ноћи око 2,00 часа искључен из саобраћаја, 
када је код истог утврђено присуство алкохола у организму од 0,82 g/kg. 

 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 09.02.2020. године пријављено је, да је из 

угоститељског објекта у Светосавској улици у Палама непознати извршилац 
или више њих отуђио дневни пазар, лаптоп и новац из апарата за игре на 
срећу.   

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста, по 
овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.    

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 09.02.2020. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у улици Светог Саве, општина Братунац, лице 
С.О. из Братунца, ножем нанијело тјелесне повреде оштећеном. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске станице Братунац који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Братунац. У 
току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Вишеград 09.02.2020. године око 17,00 часова 

пријављено је да су из дворишта куће Р.Н. у насељу Гарча у Вишеграду два 
непозната мушка лица уз помоћ подесног алата пресјекли ланац на којем се 
налазио пас марке „шкотски шнауцер“, власништво Р.Н. те га потом убацили у  
моторно возило са којим су се удаљили у непознатом правцу, чиме је власнику 
пса причињена материјална штета у износу од око 1000 конвертибилних 
марака. 

  О догађају је обавјештен дежурни тужилац надлежног тужилаштва,  а 
даљи рад   на документовању кривичног дјела „Крађе“ је у току.  

 
 


