
На подручју Републике Српске, 09.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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): 0 

 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 0 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 37 



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

 са материјалном штетом: 28 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 3 ПУ Приједор 3  ПУ Градишка 4 УКУПНО 10 

Пакистан 3 Пакистан 3 Сирија 4  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 09.03.2020. 

године извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила 
на магистралном путу Градишка – Лакташи у мјесту Јакуповци, у којој су 
учествовали теретно возило марке „Man“ којим је управљало лице иницијала 
Н.Д. и пјешак малољетно лице, које је у овој саобраћајној незгоди задобило 
тјелесне повреде. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 09.03.2020. године, пријављено је да су 

08/09.03.2020. године, у Модричи, из круга привредног друштва за продају 
секундарних сировина, отуђени електромотори, одређена количина предмета 
од бакра и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 09.03.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала С.А. са 
подручја општине Вукосавље, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2, 59 g/kg. 

 
ПУ Требиње  
 
Полицијској станици Билећа је пријављено да је једно непознато женско 

лице ушло у један стан у коме је отуђило око 3.000КМ. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 



Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице преварено 
за износ од око 2.000КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Превара“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 09.03.2020. године, пријављено је да је 

лице иницијала С.Н. из Зворника, путем телефона слало пријетеће поруке 
пријавитељки и још једном лицу. 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 
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијској станици Братунац, 09.03.2020. године, пријављено је да је на 

помоћном објекту приватног власништва у мјесту Грабовачка Ријека, општина 
Братунац, избио пожар. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац као и припадници Територијалне ватрогасне јединице Братунац који 
су локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Увиђај је 
извршен од стране полицијских службеника  Полицијске управе Зворник. 
Висина материјалне штете и тачан узрок пожара биће накнадно утврђени. 

 
ПУ Градишка  
 
У улици Обала Војводе Степе, град Градишка, 09.03.2020. године око 

01,30 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза 
путничког возила марке „Peugeot“ којим је управљао Р.Ф. из Градишке,који је у 
овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста 
извршили су полицијски службеници Полицијске станицеза безбједност 
саобраћаја Градишка. 


