
На подручју Републике Српске, 11.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

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

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 3 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 20 

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



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 9 ПУ Градишка 7 УКУПНО 16 

Пакистан 8 
Авганистан 1 

Палестина 7 Пакистан 8, 
Авганистан 1, 
Палестина 7 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.11.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.Ј. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Котор Варош због почињеног кривичног 
дјела „Крађа“. Лице је предато у Окружни центар судске полиције Бањалука 
ради спровођења у Казнено – поправни завод Бањалука. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.11.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.Р за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног 
дјела „Противправно лишење слободе“. Лице је предато у Окружни центар 
судске полиције Бањалука на њихово даље поступање 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.11.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала В.С. 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  
 
У Берлинској улици у Модричи, 11.11.2020. године, око 18,45 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала Б.Б. из 
Модриче које је управљало са путничким аутомобилом марке „VW Golf” и 
полицијски службеник Полицијске станице Модрича, лице иницијала З.К. које је 
управљало са службеним возилом марке „Peugeot”. Лицу иницијала Б.Б. је 
уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 96. став 1. Закона 
о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
 
 



ПУ Бијељина 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 2, приликом 

обављања својих редовниох послова и здатака у Мајевичкој улици 
контролисали су лице С.В. Приликом контроле код истог су пронађене двије 
мање ПВЦ кесице у којима се налазила зелена биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану укупне масе око 0,5 грама. Лице 
ће бити санкционисано у скаду са Законом о спречавању и сузбијању 
злоупотребе опојних дрога БиХ. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре доставили су 

Окружном јавном тужилаштву у Бијељини  Извјештај о постојању основа сумње 
да је почињено кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или 
ексползивних материја“ против лица О.Т. Наиме, пријављени је у својој 
породичној кући незаконито држао полуатоматску пушку и муницију, а исте је 
незаконито и набавио.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала В.К. починило кривично дјело „Спречавање службеног 
лица у вршењу службене радње“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 11.11.2020. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у улици Петра Кочића, општина Братунац, Т.А. из 
Братунца, физички напао М.Г. из Братунца, након чега се удаљио са лица 
мјеста. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац, који 
предузимају мјере и радње из своје надлежности у циљу документовања 
прекршаја. 

 


