
 

 

На подручју Републике Српске, 16.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 4 , Добој 1 , Бијељина 0, И.Сарајево 8, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1 , Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 ) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 2 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 



 

 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7 ) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа 
Добој 7 

Полицијска 
управа 
Бања Лука 
55 

Полицијска 
управа 
Градишка 1 

Полицијска 
управа 
Требиње 4 

Укупно 67  

Пакистан 3 
Авганистан 
4 

Непознат 
идентитет 
55 

Иран 1 Сирија 4 Авганистан 
4 
Иран 1 
Пакистан 3 
Сирија 4 
Непознат 
идентитет 
55 

 

 
Активности и резултати 

 
 ПУ Добој 
 
 Полицијској станици Дервента, 16.09.2020. године, пријављено је да је у 
посљедње двије године, на подручју општине Дервента, са објекта у изградњи, 
власништво мото-клуба, отуђена ауто-приколица ручне израде и пластична 
цистерна за воду. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 16.09.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе С.С. са подручја општине 
Теслић, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,70 
g/kg. 
 У Модричи, 16.09.2020. године, око 12:30 часова, полицијски службеници 
Полицијске станице Модрича, лишили су слободе Б.Ф. из Модриче за којим је 
Основни суд у Модричи расписао потрагу.  
 
 ПУ Бијељина 
 

На локалном путу у мјесту Доњи Жабар, 16.09.2020. године око 20:10 
часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. У 



 

 

незгоди је учествовао трактор марке  '' Зетор '' којим је управљало лице Н.Н. и 
мопед марке '' Томос'' којим је управљало лице Ј.Ј. Возач мопеда је задобио 
тешке тјелесне повреде,  те је након указане помоћи у болници Брчко, упућен у 
Медицински центар Бијељина на даље лијечење. 

 
ПУ Источно Сарајево 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, 16.09.2020. 

године, оперативним радом дошли су до сазнања да се на прикључном возилу, 
на путничком аутомобилу марке „Volkswagen“, којим је управљало лице Д.Б. из 
Рогатице, налази ручно прављена регистарска ознака. 

Извршен je увиђај на лицу мјеста и у току је документовање предмета, 
након чега ће надлежном тужилаштву против Д.Б. бити достављен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Фалсификовање исправе“. 

 
 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко пријављено је да једно или више непознатих 

лица сијече металну конструкцију која је постављена изнад бетонске бране 
акумулације „Десивоје“. Изласком на лице мјеста полицијски службеници су 
затекли два лица у сијечи. У току је рад на расвјетљавању кривичних дјела 
„Превара“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у 
Требињу поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је једно малољетно лице починило кривично дјело „Тјелесна 
повреда“.  

 
 ПУ Градишка 
 

У улици Данка Митрова, општина Србац, 16.09.2020. године у 07:15 часова, 
догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила 
марке ’’Ford Fiesta’’ којим је управљао В.М. из мјеста Бардача, општина Србац са 
којим се у возилу налазила као сувозач М.Ј. из мјеста Гламочани, општина Србац, 
који су у овој саобраћајној незгоди задобили тјелесне повреде. Увиђај на лицу 
мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац.  

У улици Јована Цвијића, град Градишка, 16.09.2020. године у 20:30 часова, 
догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил марке 
''Alfa Romeo’’ којим је управљала И.Ц. из Градишке и мопед марке ’’Sonic’’ којим је 
управљао малољетни У.Д. из Градишке. У овој саобраћајној незгоди возач мопеда 
У.Д. је задобио тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 
ПУ Мркоњић Град 
 

 На регионалном путу, у мјесту Горњи Рибник, општина Рибник, 
19.09.2020. године, око 10:30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали С.Ђ.  из Рибника који је управљао путничким аутомобилом 
„Renault“ и Д.Ђ. из Рибника са мопедом марке „Sport“.  У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде је задобио возач мопеда Д.Ђ. који је превезен у Дом 
здравља Рибник гдје му је указана медицинска помоћ, након чега је упућен на 



 

 

даље лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Рибник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 
  
  
 

 
 
  
  

 
 
 

 

 
 

  
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


