
На подручју Републике Српске, 04.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 9, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 26 

**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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 8 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Добој 8 ПУ Приједор 40 УКУПНО 48 

Пакистан 6 

Индија 2 

Ирак 2 

Египат 20 

Пакистан 18 

Пакистан 6 

Индија 2  

Ирак 2 

Египат 20 

Пакистан 18 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 04.02.2020. године, пријављено је да је 

лице Б.П. за затвореном шаком у предјелу ока ударило оштећено лице из 
Модриче. Након документвања и комплетирања предмета Окружном јавном 
тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Тјелесна повреда“.  

Полицијској станици Теслић, 04.02.2020. године, пријављено је да је са 
паркинг простора у Теслићу отуђен путнички аутомобил марке „VW Golf 2“. У 
току је рад на расвјељавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 

управе Добој, оперативним радом на терену дошли су до сазнања да је на 
путничком аутомобилу марке „Opel“ фалсификован број шасије те да је исто 
тренутно у власништву лица иницијала А.А. из Калесије, ФБиХ. Полицијски 
службеници СКП ПУ Добој заједно са полицијским службеницима ПУ Калесија 
извршили су криминалистичко-технички преглед возила те је о свему 
обавијештено надлежно тужилаштво. Наведено возило је привремено одузето. 
Након документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву 
Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Фалсификовање исправе“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 04.02.2020. године око 07,00 часова, 

запримила је пријаву од стране оштећеног лица да је у току претходне ноћи из 
његовог помоћног објекта од стране НН лица или више њих отуђен алат 



неутврђене вредности. Полицијски службеници извршили су увиђај лица мјеста. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У Бијељини у улици Српске Добровољачке Гарде, 04.02.2020. године око 

16,40 часова догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. 
До саобраћајне незгоде је дошло када је путнички аутомобил марке „Golf“ којим 
је управљала В.Ф. изгубио контролу и остварио контакт са стубом уличне 
расвјете. Увиђај извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Бијељина. 

                    
На локалном путу у мјесту Бјелошевац град Бијељина, 04.02.2020. године 

окко 17,30 часова догодила се саобраћајна незгода са  тјелесним повредама. У 
саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке '' Венто''  којим је 
управљало лице М.Ш. и исти је остварио контакт са пјешаком Р.Ј. Пјешак је 
задржан у Медицинском центру Бијељина на даљем лијечењу, љекари се нису 
изјаснили о степену повреда. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Трново, 04.02.2020. године, је пријављено да је у 

мјесту Кијево, општина Трново, непознати извршилац или више њих из куће 
приватног власништва отуђио 14 комада алуминијумских радијатора и 
комбиновани бојлер. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста, по 
овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на проналсаку извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно непознато лице 

отуђило одређени новчани износ другом лицу. Оперативним радом на терену 
полицијски службеници су дошли до сазнања да је могући извршилац кривичног 
дјела лице иницијала М.Б. (1966). У току је рад на документовању кривичног 
дјела „Крађа“.  

Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице прво 
вербално након тога и физички напало друго лице. У току је документовање 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Братунац-Скелани, у мјесту Бољевићи, општина 

Братунац, 04.02.2020. године око 11,55 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „VW Golf”, којим је 
управљао Ч.Ј. из Сребренице, који је том приликом задобио тјелесне повреде. 
Повријеђено лице је превезено у Јавну здравствену установу Болница Зворник 
ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Братунац. У току је рад на документовању саобраћајне 
незгоде.  

 
Полицијској станици Милићи, 04.02.2020. године, пријављено је да је на 

магистралном путу Милићи-Власеница, у мјесту Табана, приликом вожње 
дошло до запаљења путничког аутомобила марке „Volvo“, којим је управљао 



четрдесетједногодишњи држављанин Републике Србије. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Милићи као и припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Власеница који су локализовали пожар, приликом чега није 
било повријеђених лица. У току је рад на документовању наведеног догађаја. 

 


