
На подручју Републике Српске, 03.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

**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): 4 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Требиње 3 ПУ Приједор 2 УКУПНО 5 

Мароко 3 Авганистан 2 Мароко 3 

Авганистан 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.02.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала Ј.Ј. за којим је била расписана 
потрага од стране Полицијске управе Бања Лука, због постојања основа сумње 
да је почилно кривично дјело „Тјелесна повреда“. Након завршене 
криминалистичке обраде лице Ј.Ј. је отпуштено из службених просторија. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.02.2020 
године, извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се 
догодила на дјелу магистралног пута у Прњавору. У саобраћајној незгоди су 
учествовала лица иницијала Д.С. које је управљало теретним возилом марке 
„Citroen Berlingo” и М.П. које је управљало теретним возилом марке „Scania”. У 
овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобило је лице Д.С. које је 
управљало путничким аутомобилом „Citroen Berlingo” те је збринуто на УКЦ 
Бања Лука. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука. 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 03.02.2020. 
године, поступили су по запримљеној пријави да је у улици Милоша Тодића у 
Прњавору дошло до пожара на возилу марке „Polo” власништво М.О. Пожар је 
локализован од стране Територијалне ватрогасне јединице Прњавор. Приликом 
пожара наступила је материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није 
било повријеђених лица. Увиђај је у току. Обавјештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 03.02.2020. године, пријављено је да је у 

претходна два дана, из вјерског објекта у Теслићу отуђена неутврђена количина 
ситног кованог новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  



Полицијској станици Брод, 03.02.2020. године, пријављено је да је над 
одређеним лицем извршено кривично дјело „Превара“ на начин да је у 
претходном периоду од оштећеног лица позајмљивана одређена одређена 
количина новца и иста није враћена до момента пријаве. У току је рад по 
наведеном.  

  
Полицијској станици Теслић, 03.02.2020. године, пријављено је да је у 

два наврата током претходне и текуће године, извршено кривично дјело 
„Превара“ над оштећеним лицем из Теслића. У току је рад по наведеном.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 03.02.2020. године, 

лишили су слободе лица иницијала С.Б. и П.П. оба из Петрова, због основа 
сумње да су истог дана на подручју општине Петрово, испред куће физички 
напала лице иницијала Р.Л. а потом из торбице отуђила одређени износ новца. 
Над наведеним лицима је извршена криминалистичка обрада. Након 
документовања и комплтирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Разбојништво“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 03.02.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће оштећеног која се налази у 
мјесту Доњи Локањ, град Зворник, отуђило одређену количину новца. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила у мјесту 
Каракај, град Зворник, 03.02.2020. године око 14,40 часова, у којој је 
учествовала С.Г. из Зворника, која је управљала путничким аутомобилом марке 
„Fiat” и паркирани путнички аутомобили „Opel” и „Fiat”. У овој саобраћајној 
незгоди, С.Г. је задобила тјелесне повреде које су констатоване у Јавној 
здравственој установи Болница Зворник. У току је рад на документовању 
саобраћајне незгоде. 

 
 


