
На подручју Републике Српске, 10.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 17 

**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): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 1 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 17 



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

 са материјалном штетом: 10 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 13 ПУ Зворник 17  ПУ Градишка 28 УКУПНО 58 

Ирак 7 
Пакистан 6 

Египат 15 
Сирија 2 

Пакистан 26 
Бангладеш 2 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 10.03.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала Г.В. за којим је била расписана 
Централна потјерница, на основу наредбе Основног суда Бања Лука, због 
почињеног кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја“ . Лице 
ће бити предато у надлежност Судске полиције Бања Лука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 10.03.2020. године, пријављено је да је у 

претходном периоду извршена провала у породичну кућу на подручју ошптине 
Теслић чији се власник налазио у иностранству, одакле је отуђена мања 
количина алкохолних пића, новац и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

   
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 10.03.2020. године, 

приликом контроле малољетног лица из Добоја, пронашли су и одузели шест 
пакетића са зеленом биљном материјом која својим изгледом асоцира на опојну 
дрогу „марихуана“.  Против наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву 
Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривилном дјелу „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 10.03.2020. године,  

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала Ј.Ђ. из 
Брода, бициклисту  код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 
73 g/kg. 



 
  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 10.03.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала Н.С. са 
подручја општине Модрича, возача трактора марке „ИМТ“ код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1, 95 g/kg. Наведено лице је претходно 
учествовало у саобраћајној незгоди која се догодила на локалном путу у мјесту 
Врањак, подручје општине Модрича, а у којој је повреде задобило лице 
иницијала С.С. са подручја општине Модрича, које се у вријеме незгоде 
налазило на задњем дијелу трактора. Наведеном лицу је указана љекарска 
помоћ у Дому здравља Модрича одакле је исто превезено у добојску болницу. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Модрича.  

 
На магистралном путу Дервента-Прњавор, 10.03.2020. године, око 15, 50 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала 
М.Ј. из Дервенте, које је управљало са путничким аутомобилом марке „VW Golf 
2“, које је у овој саобраћајној незгоди задобило тешке тјелесне повреде. 
Наведеном лицу је указана љекарска помоћ у Служби хитне помоћи Дома 
здравља Дервента, одакле је исто превезено у добојску болницу. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 10.03.2020. године, 

приликом обиласка терена у мјесту Фоча, подручје града Добоја, су уочили и 
затекли на лицу мјеста  лице иницијала С.Т. са подручја града Добоја, приликом 
бесправне сјече шуме. На лице мјеста је изашао припадник Шумског газдинства 
Добој који је извршио мјерење дрвета, приликом чега је утврђено да је 
одсјечено око 37 м3 дрвних сортимената. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој а даљи рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Требиње  
 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала О.У. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала А.М. починило кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Д.В. починила кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 10.03.2020. године, пријављено је да су 

испред угоститељског објекта у мјесту Улице, град Зворник, два непозната лица 
физички напала оштећеног, оштетивши том приликом и путнички аутомобил 



марке „Škoda”, који је у власништву оштећеног. Повријеђеном лицу је указана 
љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница Зворник. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
расвјетљавању кривичних дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Шековићи, 10.03.2020. 

године око 12,35 часова, лишили су слободе В.Ш. из Зворника, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да 
именовани посједује 2,39 g/kg алкохола у организму. 

 
 


