
На подручју Републике Српске, 04.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 

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



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 4 УКУПНО 4 

Мароко 2 

Палестина 2 

Мароко 2 

Палестина 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 04.03.2020. 

године око 02,30 часова на подручју Града Бања Лука су приликом контроле 
путничког аутомобила слободе лишили лице иницијала А.М. због сумње да је 
возилом управљао под утицајем опојних дрога. Извршеним тестирањем лица 
код истог је утврђено присуство опојне дроге а визуелним прегледом путничког 
аутомобила пронађене су таблете које подлијежу обавезном издавању на 
љекарски рецепт а за које лице лишено слободе није имало потребну 
докуметацију. Пронађене таблете су одузете а против истог слиједи 
подношење захтијева за покретање прекршајног поступка због почињеног 
прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 04.03.2020. године, пријављено је да је из 

неозбјеђеног путничког аутомобила, који се налазио паркиран у дворишту 
породичне куће на подручју града Добоја, отуђен плински пиштољ. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, 04.03.2020. 

године, предузимајући мјере и радње из своје надлежности, у мјесту Реповац, 
општина Братунац, зауставили и контролисали теретно возило марке „VW 
Caddy“, којим је управљао Б.Х. из Брчког, са којим се у возилу налазио Ј.С. из 
Братунца. Приликом визуелног прегледа у возилу, полицијски службеници су 
уочили одређену количину текстилне робе упаковане у пвц фолије, за коју лица 
нису посједовала потребну документацију, коју су полицијски службеници 
привремено одузели. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина као и надлежна инспекцијска служба 



која ће наставити са предузимањем даљих мјера и радњи из своје 
надлежности. 


