
На подручју Републике Српске, 01.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 8 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 14 



 са посљедицама по лица: 3  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица:1 
, лакше повријеђена лица: 2 ) 

 са материјалном штетом: 11 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа Градишка 8 Укупно 8 

Пакистан 7 
Авганистан 1 

Пакистан 7 
Авганистан 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 

На подручју Полицијскe управe Бањалука, 01.11.2020. године, 
евидентиранa су 3 кривична дјела, 2 нарушавања јавног реда и мира, и 7 
саобраћајних незгода од којих 2 незгоде са посљедицама по лица. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.10.2020. 
године, лишили су слободе лице иницијала Д.Т. за којим је била 
расписана Централна потјерница по наредби Основног суда Бањалука 
због почињеног кривичног дјела „Недозвољена производња и промет 
оружја и експлозивних материја“. Лице је предато у Окружни центар 
судске полиције Бањалука на њихово даље поступање. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.10.2020. 

године приликом обављања редовних послова и задатака код лица 
иницијала А.Б. пронашли су и одузели око 1,20 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, 30.10.2020. 

године, лишили су слободе лице иницијала В.М. за којим је била 
расписана Централна потјерница по наредби Основног суда Бањалука 
због почињеног кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. Лице је 



предато у Окружни центар судске полиције Бањалука на њихово даље 
поступање. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 31.10.2020. 

године, лишили су слободе лице иницијала Г.Р. за којим је била 
расписана Централна потјерница по наредби Основног суда Бањалука 
због почињена два кривична дјела „Разбојништво“. Лице је предато у 
Окружни центар судске полиције Бањалука на њихово даље поступање. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 01.11.2020. 

године око 11:40 часова, поступили су по пријави да је у бањалучком 
насељу Чесма, у ријеци Врбас пронађено беживотно тијело непознатог 
мушкарца. Извршен увиђај. Обавијештен дежурни мртвозорник који је 
изашао на лице мјеста. О свему је обавјештен и дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се 02.11.2020. 
године изврши обдукција беживотног тијела.  

 

ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 

шест  кривичних дјела и  једно нарушавање јавног реда и мира. 
 
Полицијској станици Добој 2, 31.10.2020. године, пријављено је да је 

истог дана у вечерњим часовима непознато лице или више њих највјероватније 
употребом спреја са више боја исписало графите на два путничка вагона која су 
се налазила на перону жељезничке станице у Добоју. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, предузимају 

потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања три кривична дјела  „Тешка 
крађа“ од којих је једна у покушају, извршена на штету једног угоститељског и 
два трговинска објекта, који се налазе на локалитету Зелене пијаце у Добоју.  
Наведена кривична дјела су извршена у току ноћи 31.10/01.11.2020. године.  
 
 ПУ Источно Сарајево 

 

У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 
евидентирана су три кривична дјела, јавни ред и мир нарушен једном, а 
догодила се једна саобраћајна незгода. 

 
 Полицијској станици Источни Стари Град, дана  01.11.2020. године 

пријављено је да из путничког аутомобила марке „Skoda“, које се налазило на 
паркинг простору, у мјесту Златиште, општина Источни Стари Град отуђен 
новац у износу од 400 КМ, лична документа, банковна картица и три јакне. 

Возило је власништво рента-кар агенције из Сарајева које је користио 
оштећени, држављанин Уједиљених Арапских Емирата. 

Полицијски службенци извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Источна Илиџа у временском периоду 

30/31.10.2020.године пријављено је да је из два маркета, на различитим 



локацијама, на подручју  општине Источна Илиџа, отуђена неутврђена количина 
цигарета различитих врста. Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу 
мјеста и у току је рад на пронаску извршиоца кривичних дјела „Тешка крађа“.  
 

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

протекла 24 часа  евидентиранo је једно кривично дјело, два нарушавања 
јавног реда и мира и једна саобраћајна незгода са материјалном штетом.  

 
Полицијској станици Осмаци, 01.11.2020. године, пријављено је да је у 

мјесту Шехер, општина Осмаци, Љ.С. из Осмака, физички напао С.Б. из 
Осмака, нанјевши му тјелесне повреде. Повријеђени је упућен у Службу хитне 
медицинске помоћи Дома здравља Зворник ради указивања љекарске помоћи. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Осмаци који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 01.11.2020. године, 

приликом предузимања мјера и радњи из своје надлежности, затекли су лице 
М.Ђ. из Милића, које је поступило супротно одредбама Закона о заштити 
становништва од заразних болести, у погледу коришћења личне заштитне 
опреме. Том приликом, наведено лице се оглушило о законито издато 
наређење полицијских службеника и покушало да се удаљи са лица мјеста, због 
чега је лишено слободе. О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда 
у Власеници. Рад на документовању почињених прекршаја је у току. 

 
ПУ Требиње 

На подручју Полицијске управе Требиње, 01.11.2020. године, није било 
евидентираних кривичних дјела, нарушавања јавног реда и мира и 
саобраћајних незгода.  

Полицијској станици Требиње је 02. новембра 2020. године, око 03:40 
часова пријављено да је избио пожар на једном путничком аутомобилу. У току 
је увиђај на лицу мјеста.  

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

поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјелo, једна саобраћајна 
незгода са посљедицама по лицe и један пожар. 
 

На локалном путу Гламочани  - Дуго Поље, у мјесту Дуго Поље, 

01.11.2020. године у 18:30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 

учествовали радна машина комабајн марке ''Fahr’’ којим је управљао Г.К. из 

мјеста Дуго Поље, општина Србац и путнички аутомобил марке ''Opel 

Astra’’којим је управљаo Р.Б. из мјеста Дуго Поље, општина Србац. Увиђај су 

извршили полицијски службеници Полицијске станице Србац, који су утврдили 



да је у овој саобраћајној незгоди на радној машини и возилу наступила 

материјална штета, док је возач Р.Б.задобио тјелесне повреде. 

 

Полицијској станици  Градишка, 01.11.2020. године око 20:55 часова 

пријављено је да је у мјесту Рогољи, град Градишка, дошло до пожара на 

помоћном објекту – сушари за кукуруз  приватно власништво. Пожар је угашен 

од стране Професионалне ватрогасне јединице Градишка. На лицу мјеста 

извршен увиђај, којом приликом је утврђено да је  изгорјела сушара за кукуруз, 

те да 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. 

 

ПУ Мркоњић Град 

 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 

поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, као ни  случајева 

нарушавања јавног реда и мира. Није било евидентираних саобраћајних 

незгода, као ни пожара.  

 

Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 01.11.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице С.И. из Мркоњић Града, 

возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,99 g/kg. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


