
На подручју Републике Српске, 13.08.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) :  

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда):  

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 1 

 остала КД против полног интегритета: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 10 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 217  УКУПНО  217 

Неутврђено 217 Неутврђено 217 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, 13.08.2020. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код малољетног лица 
пронашли су и одузели око 2,28 грама зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те 
против истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка 
због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних 
дрога. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 13.08.2020. године, 
оперативним радом на терену дошли су до сазнања да лице иницијала Б.М. 
посједује регистарску ознаку дипломатско – конзуларног представништва у БиХ, 
а за којом је 25.12.2019. године од стране Полицијске управе Бања Лука 
расписана потрага. Извршеним провјерама утрврђено је, да је и за лицем Б.М. 
расписана Централна потјерница по наредби Основног суда Градишка због 
почињеног кривичног дјела „Крађа“. Лице је лишено слободе, те је од истог 
привремено одузета регистарска ознака. Лице ће бити предато у Окружни 
центар судске полиције Бањалука.  

 
ПУ Бијељина 
 
На магистралном путу Бијељина – Зворник  у мјесту Патковача, 

12.08.2020. године око 23,40 часова, догодила се саобраћајна незгода са 
тешким тјелесним повредама. У незгоди је учествовало путничко возило „Golf“  
којим је управљала В.П. и мотоцикл „Suzuki“  којим је управљало лице М.Ћ. који 
је задобио тешке тјелесне повреде. Исти је због тежине повреда превежен у 
Универзитетско клинички центар Тузла. 

 
 


