
 

 

На подручју Републике Српске, 12.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1  и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 1 

 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 7, Бијељина 8, И.Сарајево 9, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 6, Градишка 0, Мркоњић Град 5 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 61 



 

 

 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
3, лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 49 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа 
Приједор 2 

Полицијска 
управа Добој 
2 

Полицијска 
управа 
Бијељина 4 

Полицијска 
управа 
Градишка 41 

Укупно 49 

Сирија 2 Авганистан 1 
Пакистан 1 

Мароко 4 Бангладеш 20 
Мароко 21 

Сирија 1 
Авганистан 1 
Пакистан 1 
Мароко 25 
Бангладеш 20 

 
  

Активности и резултати 
 
 ПУ Приједор 

 

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Приједор пријављенa 
су 4 кривична дјела, нарушавања јавног реда и мира није било, а евидентиранa 
је једна саобраћајна незгода.  

 
Полицијској станици Приједор 1, 12.10.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 11/12.10.2020. године, у улици П.М. Ненадовића у Приједору, над 
породичном кућом приватног власништва извршено кривично дјело „Тешка 
крађа“.  

На лицу мјеста извршен је увиђај, ком приликом је утврђено да је 
непознати извршилац, из објекта куће отуђио новац, златни накит, те друге 
вриједности, чиме је причињена материјална штета у износу око 26.000,00 КМ.  

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца је у току.  
 
 ПУ Бијељина 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина у 
протекла 24 часа  евидентирано је једно нарушавање јавног реда и мира и осам 
саобраћајних незгода од чега су три са посљедицама по лица. Није било 
евидентираних кривичних дјела. 
 



 

 

 У Пантелијској улици у Бијељини, 12.10.2020. године око 01:00 час, 
дошло је до слетања са коловоза путничког аутомобила марке ''Fiat'' којим је 
управљао Д.П. Наиме, исти је са возилом остварио контакт са металном 
улазном капијом у ауто отпад, којом приликом је оштећено више возила, а Д.П. 
је задобио тјелесне повреде о чијем се степену љекари нису изјаснили. Исти је 
задржан на лијечењу у Медицинском центру Бијељина. Извршен увиђај. 
 
 У Бијељини, у улици Гаврила Принципа, 12.10.2020. године око 22:40 
часа догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. У 
незгоди је учествовало возило марке ''Audi'' којим је управљало лице Ђ.Ј.  и 
пјешак Н.Р. који је задобио лакше тјелесне повреде.  
 
 ПУ Зворник  
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у протекла 24 
часа  евидентирано је једно кривично дјело, два прекршаја јавног реда и мира и 
шест саобраћајних незгода са материјалном штетом.  
 
 Полицијској станици Козлук, 12.10.2020. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, отуђило метални чамац који се налазио у мјесту 
Тршић, град Зворник. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Козлук. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.   
 
 Полицијској станици Власеница, 12.10.2020. године, пријављено је да је 
дошло до нарушавања јавног реда и мира између лица Р.Т. и М.М. оба из 
Власенице. Поступајући по наведеној пријави, полицијски службеници ПС 
Власеница су утврдили да је Р.Т. физички напао на М.М. док је М.М. вријеђао и 
пријетио лицу Р.Т. Полицијски службеници су издали прекршајне налоге 
наведеним лицима, због почињених прекршаја из Закона о јавном реду и миру. 
 
 ПУ Требиње 
 
 На подручју Полицијске управе Требиње, 12.10.2020. године, 
евидентирано је једно кривично дјело и једна саобраћајна незгода. Није било 
евидентираних нарушавања јавног реда и мира.  
 Полицијској станици Гацко је пријављено да је једно лице врши психичко 
и физичко насиље над другим лицима. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“.  
 
 ПУ Мркоњић Град 
 

 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 

поменутом периоду евидентиранo je 1 кривичнo дјелo, док није било евидентираних 

случајева нарушавања јавног реда и мира. Евидентирано је 5  саобраћајних незгода, 

није било евидентираних пожара. 

 

 У улици Раде Маријанца,  општина Шипово,  12.10.2020. године, око 00:40 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали В.О. из Шипова са 

путничким аутомобилом „Golf“ и М.А. из Шипова са путничким аутомобилом „Golf“. 

У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач М.А. који је превезен у 

Дом здравља Шипово гдје му је указана медицинска помоћ, након чега је отпуштен 



 

 

кући. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на 

документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 
 ПУ Фоча 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Фоча, у 
поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјело,  једно нарушавање 
јавног реда и мира, те четири  саобраћајне незгоде.  
 
 На магистралном путу Гацко-Фоча, у мјесто Трноваче, општина Фоча 
12.10.2020. године око 01:47 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовала два возила, којом приликом  су два лица задобила теже тјелесне 
повреде. У саобраћајној незгоди   учествовало је возило „Golf 5“  којим је 
управљао М.Р. из Фоче и  возило „Pajero“, власништво Ј.В. које је било 
паркирано у дворишту породичне куће. Увиђај на лицу мјеста извршен је од 
стране полицијских службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Фоча, док су повријеђени возач и сувозач  из возила „Golf 5“ превезени у 
Универзитетску болницу Фоча на даље лијечење. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


