
На подручју Републике Српске, 30.01.2020. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор  

1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)  

УКУПНО КД : 19  

**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): 1  

• чл. 226. (тешка крађа): 3  

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

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 4  

• остала КД: 11  

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор  

1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1)  

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10  

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14  

• чл. 8. (вријеђање): 3  

• чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2  

• чл. 12. (туча и физички напад): 4  

• чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0  

• чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0  

• остали прекршаји: 5  

  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор  

3, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)  



УКУПНО: 33  

• са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица:  

3, лакше повријеђена лица: 12)  

• са материјалном штетом: 21  

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 1  

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 2  

• позитивних: 0  

  

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ  

  

Нису евидентиране илегалне миграције.  

  

  

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ  

  

ПУ Бања Лука 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, приликом 

обављања редовних послова и задатака, 30.01.2019. код лица Т.Ч. пронашли су 

и одузели око 1,05 грама бјеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира 

на опојну дрогу „Спид“, код лица И.Д пронашли су и одузели око 1,87 грама 

зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 

„Марихуану“ и код лица В.Д пронашли су и одузели око 3,13 грама зелене биљне 

материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лица су 

лишена слободе те против наведених слиједи подношење Захтјева за покретање 

прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 

производњи и промету опојних дрога надлежном суду.  

 

ПУ Добој   

  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.01.2020. године, 

око 17, 30 часова, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Н.П. из 

Модриче, возача који је одбио да се подвргне алкотестирању.  

  

У улици Српске војске у Дервенти, 30.01.2020. године, око 14,40 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала Д.Т. из 

Дервенте, које је управљало теретним возилом марке „VW“ и лице иницијала К.Ћ. 

из Дервенте, које је управљало путничким аутомобилом марке „Fiat”. У овој 

саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобило лице иницијала К.Ћ. које је 

након указане љекарске помоћи у Дому здравља Дервента, превезено у добојску 



болницу. Извршеним алкотестирањем код лица Д.Т. је утврђено присуство 

алкохола у организму од 1, 63 g/kg и исто је лишено слободе. Увиђај су извршили 

полицијски службеници Полицијске станице Дервента и о свему је обавијештено 

надлежно тужилаштво.  

  

ПУ Бијељина  

  

Полицијска станица Бијељина 1,30.01.2020. године око 09,30 часова 

запримила је пријаву да је НН лице или више њих, насилно у току ноћи 29/30. 

јануар ушли у угоститељски објекат на подручју града Бијељине одакле су 

отуђили новац из депозита. Полицијски службеници изашли на лице мјеста, те 

извршили увиђај. У току је рад на расјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  

Полицијска станица Бијељина 2, 30.01.2020. године око 21,00 часова 

запримила је пријаву да је у Дворовима дошло до пожара на породичној кући. 

Пожар је захватио унутрашњост куће и кровну конструкцију. Припадници  

Ватрогасне јединице Бијељина локализовали су пожар. О свему је упознат 

дежурни тужилац, који је нареди да се увиђај врши 31.01.2020. године у јутарњим 

часовима, како би се утврдио тачан узрок пожара.   

  

ПУ Требиње  

  

Полицијској станици Требиње пријављено је кривично дјело „Превара“. 

Наиме, једно лице је користећи профил на друштвеној мрежи „Olx.ba“ договорило 

са другим лицем куповину одређене робе. Овом приликом лице је оштећено за 

око 1.000 КМ. У току је рад на расвјетљавању дјела. Полицијска управа Требиње 

апелује на све грађане да приликом куповине преко било које друштвене мреже 

обрате пажњу на профил са којим се договарају: када је отворен, како се зове, да 

ли има рецензије о свом раду, када је прва написана итд.  

  

ПУ Зворник  

  

Полицијској станици Зворник, 30.01.2020. године око 19,40 часова, 

пријављено је да се ради указивања љекарске помоћи, у Дома здравља Зворник 

обратио Р.М. из Зворника, који је тјелесне повреде задобио у саобраћајној 

незгоди која се догодила на локалном путу Дрињача - Братунац, у мјесту Зелиње, 

град Зворник, у којој је учествовао непознати возач који се управљајући возилом 

удаљио са лица мјеста и Р.М. у својству пјешака, који је том приликом задобио 

тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 

станице за безбједност саобраћаја Зворник, који настављају са предузимањем 

мјера и радњи из своје надлежности у циљу идентификовања и проналаска 

другог учесника ове саобраћајне незгоде.    

  

ПУ Фоча  

  

Полицијски службеници  Полицијске управе Фоча  30.01.2020.  године око 

12,20 часова у ул. Краља Петра у Фочи приликом обављања редовних послова 

и задатака извршили су заустављање и контролу возила марке „Citroen C3“, којим 



је управљао М.О. (1994) из Брчког, те том приликом утврдили да возач код себе 

не посједује возачку дозволу, а визуелним прегледом возила, исти су изразили 

основ сумње да је фалсификована задња регистарска таблица на поменутом 

возилу. О догађају је обавјештен дежурни тужилац надлежног тужилаштва, даљи 

рад по неведеном предмету је у току, на документовању кривичног дјела 

Фалсификовање исправе и подношењу одговарајућег извјештаја.  


