
На подручју Републике Српске, 09.09.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 4 

 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 5, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 2) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 1 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 

ПУ Бања Лука - 145  ПУ Добој - 2                ПУ Градишка - 17       УКУПНО - 164 

Непознато - 145 Мароко - 2 Мароко - 10; Авганистан - 7  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, 09.09.2020. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала С.Д. 
пронашли су и одузели око 0,97 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. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 09.09.2020. године, 
слободе су лишили лице иницијала З.К. за којим је била расписана Централна 
потјерница на основу наредбе Основног суда Бањалука због почињеног 
кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 09.09.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала С.Ђ. из 
Брода, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 89 
g/kg. 

 
ПУ Требиње 
 
У раскрсници улица Никшићки пут и Горичка, град Требиње, 09. 

септембра 2020. године, око 20,30 часова евидентирана је саобраћајна незгода 
у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Fiat“, тип „Stilo“ и мотоцикл 
марке „Piaggio Beverly“. Лакше тјелесне повреде задобило је лице иницијала 
М.Б. које је било сапутник на мотоциклу и причињена је материјална штета како 



на путничком аутомобилу тако и на мотоциклу. Извршеним алкотестирањем 
возача путничког аутомобила, лица иницијала, Ђ.М. утврђено је присуство 
алкохола у организму од 1,74 г/кг. 

 
Полицијској станици Требиње, 10. септембра 2020. године, око 04,30 

часова пријављено је да је избио пожар на једном путничком аутомобилу. У 
току је увиђај на лицу мјеста. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Угљевик, 09.09.2020. године од стране оштећеног 

лица, запримла је пријаву да је НН лице или више њих, у његовој шуми у 
Богутовом селу одјекли један храст укупне масе око 6м3. Од стране полицијских 
службеника извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела '' 
Крађа''. 

 
У улици Рачанска у Бијељини, 09.09.2020. године око 18,30 часова 

догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. У незгоди су 
учествовали путнички аутомобил '' Fiat'' којим је управљало лице М.В. и пјешак 
В.Ђ. која је задобила лакше тјелесне повреде. 

 
 Окружном јавном тужилаштву у Бијељни полицијски службеници 

Полицијске станице Лопаре, доставили су извјештај о почињеном кривичном 
дјелу Угрожавање сигурности против лица В.Б.из Лопара. 

 
 ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Зворник, 09.09.2020. године, пријављено је да је 

непозната женска особа, из бутика који се налази у улици Светог Саве, град 
Зворник, отуђила одређену количину новца. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
  

 
 

 
 


