
На подручју Републике Српске, 05.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 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 1, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0  и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 7, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 41 



 са посљедицама по лица: 5  (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 6 ) 

 са материјалном штетом: 36 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ 
Градишка 
12 

ПУ 
Мркоњић 
Град 3 

ПУ 
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3 
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АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 ПУ Бања Лука 
 
 На подручју Полицијскe управe Бањалука, 05.11.2020. године, 
евидентиранa су 2 кривична дјела, 1 нарушавање јавног реда и мира и 14 
саобраћајних незгода од којих 2 саобраћајне незгоде са посљедицама по лица. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.11.2020. године 
око 16,30 часова, поступили су по пријави да је у улици Алеја Светог Саве у 
угоститељском објекту у склопу тржног центра у Бањалуци, приликом демотаже 
и монтаже плинске боце дошло до експлозије гаса. Извршен увиђај. Тјелесне 
повреде су задобила четири лица, која су превежена у Службу хитне 
медицинске помоћи. Обавјештен Републички инспектор заштите на раду. О 
свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бањалука, који се изјаснио да у наведеном догађају нема елемената кривичног 
дјела. 

 
 
 



ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 

четири кривична дјела и три  саобраћајне незгоде. 
 
Полицијској станици Теслић, 05.11.2020. године, пријављено је да је истог 

дана  извршена провала у стан у Теслићу, одакле је отуђено ватрено оружје, 
накит и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“.  

 
ПУ Зворник 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 

протекла 24 часа  евидентирано је једно нарушавање јавног реда и мира и 
четири саобраћајне незгоде са материјалном штетом. Евидентиран је један 
пожар.   

 
Полицијској станици Осмаци, 05.11.2020. године, пријављено је да је у 

мјесту Махала, општина Осмаци, избио пожар на два објекта у којима се 
налазио намјештај и друга роба. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Осмаци и припадници Службе професионалне ватрогасне 
јединице из Зворника који су локализовали пожар, приликом чега није било 
повријеђених лица. Увиђај ће бити извршен од стране полицијских службеника 
Полицијске управе Зворник. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете 
биће накнадно утврђени.   

 
ПУ Требиње 
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 05.11.2020. године, 

евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира и 
двије саобраћајне незгоде.  

 
Полицијска станица Гацко је Окружно јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Б.Б. починило кривично дјело „Утаја“.  

 
ПУ Градишка 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 

поменутом периоду, евидентиран је један случај нарушавања јавног реда и 
мира и једна саобраћајна незгода. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Градишка, 05.11.2020. године око 09,20 часова у улици Партизанска, град 

Градишка, лишили су слободе лице Г.Г. из Вишеграда, због управљања 

возилом под дејством алкохола. Након престанка разлога за задржавање 

наведено лице је пуштено на слободу, а истом је уручен прекршајни налог због 

почињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 

путевима у БиХ. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


