
На подручју Републике Српске, 21.09.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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): 3 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 38 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Бања Лука 
114 

ПУ Добој 5 ПУ Градишка 6 УКУПНО 125 

Мароко 4 
Неутврђено 110 

Алжир 3 
Маркоко 1 
Либија 1 

Алжир 2 
Мароко 4 

Алжир 5 
Мароко 9 
Неутврђено 110 
Либија 1 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 21.09.2020. године, 

слободе су лишили лице иницијала М.З. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Бањалука. Лице је предато у Окружни 
центар судске полиције Бањалука на њихово даље поступање. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 21.09.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 20/21.09.2020. године у Теслићу, извршена провала у тржни центар, 
одакле је отуђена за сада неутврђена количина разних врста цигарета. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Источно Ново Сарајево, дана 21.09.2020. године 

пријављено је да је у улици Вука Караџића, из помоћнг објекта - гараже, 
приватног власништва, отуђен ракијски казан, тримери, компресори као и већа 
количина радних машина и радног алата.  

Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 



Полицијској станици Пале, дана 21.09.2020. године пријављено је да је у 
више наврата са банковних картица неовлаштено подизан новац од оштећеног 
лица, у износу од 9.500 КМ. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 

У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Злоупотреба 
повјерења“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је лице иницијала С.В. 

напало друго лице, прво вербално, а након тога и физички. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“.  

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је једно или више 

непознатих лица у селу Домрке, општина Гацко, отуђило 16 пчелињих 
друштава, акумулатор са соларним панелом и вагу за пчелиње друштво. По 
изјави оштећеног штета која је наступила је око 10.000 КМ. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијска станица Гацко је евидентирала саобраћајну незгоду у Змај 

Јовиној улици у Гацку, у којој су учествовала два путничка аутомобила марке 
„Volkswagen“. Код возача иницијала М.Ж. утврђено је присуство алкохола у 
организму од 2,46 гр/кг. Саобраћајна незгода је за посљедицу имала 
материјалну штету. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Власеница, 21.09.2020. године, пријављено је да је у 

улици Илије Бирчанина, општина Власеница, дошло до нарушавања јавног 
реда и мира међусобном тучом између М.С. и О.Ј. оба из Власенице. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница, којим су 
наведеним лицима издали прекршајне налоге због почињених прекршаја. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 21.09.2020. године,  

на основу захтјева Полицијске станице Нови Травник, пронашли су и лишили 
слободе лица иницијала Л.Р. из Бања Луке, И.А. и Д.Г. из Шипова, за које 
постоји сумња да су учествовали у извршењу кривичног дјела „Тешка крађа“ на 
подручју Полицијске станице Нови Травник. Приликом лишења слободе код 
лица Д.Г. пронађена је и одузета пвц врећица у којој се налазила одрђена 
количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану. У току је рад на утврђивању прекршајне или кривичне одговорности 
лица Д.Г. из Шипова. 

 
ПУ Фоча 
 
На магистралном путу Фоча - Сарајево у мјесту Баљево поље, општина 

Фоча, 21.09.2020. година, око 08,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој је возач задобио теже тјелесне повреде, а на оба возила настала 
материјална штета.  



У саобраћајној незгоди учествовала су два возила и то тмв „V/W 
Transporter“ и пмв марке „Renault“ којим је управљао Б.Д. из Фоче, који је 
задобио тешке тјелесне повреде. Повређено лице је превезено ради указивања 
љекарске помоћи у Универзитетску болницу Фоча гдје је и задржан на даљем 
лијечењу. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Фоча, а о свему је обавјештен дежурни тужилац 
надлежног тужилаштва. 

 
На магистралном путу Фоча - Сарајево, у мјесту Сијерачке стијене, 

општина Фоча, 21.09.2020. године око 13,10 часова догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовала два путничка возила. У поменутој саобраћајној 
незгоди учествовало је возило „Opel“ којим је управљао Р.К. из Сарајева и 
возило „Passat“ којим је управљао А.Ц. из Пала, којом приликом је возач Р.К. 
задобио теже тјелесне повреде. О догађају је обавјештен дежурни тужилац, а 
увиђај  је извршен од стране полицијских службеника ПУ Фоча. 

 


