
На подручју Републике Српске, 10.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**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): 2 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбедности претњом напада на живот и тијело): 1 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 36 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 12) 



 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.11.2020. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала М.С. 
пронашли су и одузели око 0,5 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. 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Теслић, 10.11.2020. године, пријављено је да су у 

току ноћи 09/10.11.2020. године, оштећена два плаката једне политичке партије, 
који су били постављени изнад коловоза у мјесту Очауш, подручје општине 
Теслић. Рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 10.11.2020. године 

пријављено је да је из трговинске радње, у Спасовданској улици у Источном 
Новом Сарајеву, отуђена неутврђена количина цигарета и мобилни телефон. 

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

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је лице иницијала М.Р. 

упутило озбиљне пријетње које су код лица иницијала М.Т. изазвале осјећај 
угрожености по живот и тијело. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Челопек, град 

Зворник, 10.11.2020. године око 09,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали М.М. из Зворника, који је управљао теретним возилом 



марке „Peugeot” и З.Ј. из Зворника, у својству пјешака, која је у овој саобраћајној 
незгоди задобила тјелесне повреде. Повријеђеној је указана љекарска помоћ у 
Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Градишка 

 
Полицијској станици  Градишка, 10.11.2020. године око 23,20 часова 

пријављено је да је у улици Лијевчанска, град Градишка, дошло до пожара у 
магацинском простору објекта приватно власништво. Пожар је угашен од 
стране Професионалне ватрогасне јединице Градишка. На лицу мјеста извршен 
увиђај, којом приликом је утврђено да је дошло до пожара у магацинском 
простору који је полуотвореног типа, усљед неисправности расхладне витрине, 
те је наступила материјална штета, без повријеђених лица. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука, који је наложио да се након комплетирања предмета ОЈТ Бања Лука 
достави извјештај о предузетим мјерама и радњама. 


