
На подручју Републике Српске, 02.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2 

 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 6, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 20 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Добој 6 ПУ Зворник 5 УКУПНО 11 

Мароко 4 

Либија 2 

Авганистан 5 Мароко 4 

Либија 2 

Авганистан 5 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 31.01.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала Д.Ј. на основу Рјешења о притвору 
Осноног суда Бања Лука. За наведеним лицем је била расписана потрага од 
стране Полицијске управе Бања Лука. Наведено лице је предато у надлежност 
Судске полиције Бања Лука.   
  

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 01.02.2020. године, пријављено је да је 

истог дана у Модричи, отуђен путнички аутомобил марке „BMW“. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 02.02.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.М. са подручја града Добоја, због 
почињеног прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) 
Закона о јавном реду и миру Републике Српске.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 02.02.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.П. са подручја општине Котор Варош, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,89 g/kg. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 02.02.2020. године од стране оштећеног 

лица запримила је пријаву, да је НН лице или више њих у времену од 
31.01.2020. године па до момента пријаве насилно ушли у његов помоћни 
објекат - радионицу одакле су отуђили разне машине и апарате. Од стране 



полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, извршили су 

контролу лица Д.Ј. приликом контроле код наведеног лица пронађено је и 
привремемо одузето 0,7 грама зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу марихуану. Следе законом предвиђене мјере и радње 
против горе наведеног лица. 

 
У Бијељини у улици Српске Добровољачке Граде, 02.02.2020. године око 

01,30 часова догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. 
До незгоде је дошло када је путнички аутомобил „Golf“ којим је управљало лице 
М.М. изгубило контролу и остварио контакт са  металним стубом уличне 
расвјете. Алкотестирањем возача М.М. утврђено је да исти има 1,60 г/кг 
алкохола у организму због чега је и лишен слободе.  

 
 


