
На подручју Републике Српске, 06.01.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 

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



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 1 УКУПНО 1 

Алжир 1 Алжир 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управа Бања Лука, приликом 

обављања редовних послова и задатака, 06.02.2020. код лица Д.Р. пронашли су 
и одузели око 2,73 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу „Марихуану“. Код лица Н.Ж пронашли су и одузели око 0,65 
грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. Лица су лишена слободе те против истих слиједи подношење 
Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из 
члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога надлежном суду. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 06.02.2020. 
године, поступили су по запримљеној пријави да је мјесту Горња Мравица, 
општина Прњавор дошло до пожара на гаражи власништво Д.Д. У моменту 
избијања пожара у гаражи се налазило путничко возило марке Голф 3 (Golf 3), 
које је у пожару изгорело, као и одређена количина алата. До пожара је дошло 
усљед самозапаљења поменутог возила. Пожар је локализован од стране 
Територијалне ватрогасне јединице Прњавор. Приликом пожара наступила је 
материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није било повријеђених 
лица. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 06.02.2020. године, пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у викендицу и помоћни објекат на 
подручју града Добоја, одакле је отуђен одређени електрични алат. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 06.02.2020. године око 12,20 часова 

запримила је пријаву од стане оштећеног лица да му је у тржном центру у 



Бијељини отуђен мобилни телефон. По пријави поступили полицијски 
службеници, који су оперативним радом утврдили да је извршилац Ј.К. 
држављанка Републике Србије код које је и пронађен телефон. У току је рад на 
документовању кривичног дјела  „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Шепак, град Зворник, 

06.02.2020. године око 06,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Renault”, којим је 
управљао Б.М. из Зворника, са којим се у возилу налазио Р.Р. из Зворника. У 
овој саобраћајној незгоди, оба лица су задобила тјелесне повреде које су 
констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде.  

 
Полицијској станици Власеница, 06.02.2020. године, пријављено је да је 

на породичној кући у мјесту Церска, избио пожар. По пријави су поступили 
полицијски службеници Полицијске управе Зворник као и припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Милићи који су локализовали пожар, 
приликом чега није било повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на 
документовању овог догађаја. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Мркоњић Град, 06.02.2020. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
иницијала Н.Д. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 3,02 g/kg. 

 
 


