
На подручју Републике Српске, 20.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 15 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Требиње 7 ПУ Бања Лука 1 ПУ Фоча 7 УКУПНО  

Мароко 3 

Алжир 4 

Египат 1 Мароко 5 

Алжир 2 

Мароко 8 

Алжир 6 

Египат 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 20.02.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала В.Т. за којим је била расписана 
Централна потјерница, на основу наредбе Осноног суда у Бања Луци. Наведено 
лице је предато у надлежност Окружног центра Судске полиције Бања Лука.  
  

Полицијски службеници Полицијске управа Бања Лука, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 20.02.2020. године, извршили су 
контролу возила којим је управљало лице иницијала Л.О. те утврдили да је исти 
урављао возилом под утицајем опојних дрога. Лице је лишено слободе, те 
против њега слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка 
због почињених прекршаја из члана 173 и 227 Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. Код лица З.Р. који је био сувозач у возилу 
пронашли су и одузели 1,83 грама зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог 
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 Сектора криминалистичке полиције Полицијске 

управе Добој, 20.02.2020. године, оперативним радом дошли су до сазнања да 
је на путничком аутомобилу марке „VW“ модел „Passat“, фалсификован број 
шасије. С обзиром да је наведено возило регистровано у ПУ Бијељина односно 
у Полицијској станици Шамац, полицијски службеници СКП ПУ Добој и ПС 
Шамац су извршили криминалистичко-технички преглед наведеног возила 
приликом чега су утврдили да је број шасије на возилу фалсификован а број 
мотора уништен. Наведено возило је привремено одузето. О наведеном је 



обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилашптва Добој који се 
изјаснио да постоје основи сумње да су извршена кривична дјела  
„Фалсификовање исправе“ и „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“. 

 
ПУ Бијељина 
 
У Бијељини у раскрсници ул. Карађорђева – Кнез Милоша, 20.02.2020. 

године око 08,00 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним 
повредама. У незгоди је учествовало возило марке „Golf“ којим је управљало 
лице С.И. и бициклиста Ф.М. која је задобила тјелесне повреде о чијем се 
степену дежури љекари нису изјаснили. 

 
На магистралном путу Шамац – Брчко у мјесту Ново Село општина 

Шамац, 20.02.2020. године око 15,40 часова догодила се саобраћајна незгода 
са тјелесним повредама. До незгоде је дошло када је са коловоза слетило 
теретно возило „MAN“ са прикључним возилом којим је управљало лице В.К. 
који је задобио тјелесне повреде исти је задржан у МЦ Добој на лијечењу. У 
времену од 20,20 до 22,20 часова на снази је била потпуна обустава саобраћаја 
због извлачења теретног моторног возила „MAN“ на коловоз. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је у ул. Војводе 

Степе Степановића евидентирала саобраћајну незгоду у којој је учествовао 
путнички аутомобил марке „Volvo“ и малољетни пјешак. Пјешак је задобио 
тешке тјелесне повреде и хоспитализован је у Општој болници у Требињу. У 
току је рад на документовању саобраћајне незгоде.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 20.02.2020. године, пријављено је да је 

раднику предузећа „Електродистрибуција“ Зворник, приликом обављања 
послова и задатака из њихове надлежности, лице иницијала С.С. из Зворника, 
упућивало пријетње по живот и тијело. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању 
кривичних дјела „Угрожавање сигурности“ и „Спречавање службеног лица у 
вршењу службене радње“.    

          
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 20.02.2020. године 

око 14,35 часова, лишили су слободе М.В. из Милића, због управљања возилом 
под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани 
посједује 2,22 g/kg алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Нова Топола, град 

Градишка, 20.02.2020. године око 17,00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали М.К. из Градишке са теретним вотилом марке 
„Ford“ и пјешак Е.Б. из Санског Моста, који је у овој саобраћајној незгоди 
задобио тјелесне повреде и превезен је у Универзитетско клинички центар 



Републике Српске. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске управе Градишка. 

 
 


