
 

 

На подручју Републике Српске, 10.09.2020. евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 0 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање БЕЗБЈЕДНОСТИ пријетњом напада на живот и и 
тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја: 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5)  



 

 

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ: 2 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ БАЊА ЛУКА 
140  

ПУ ПРИЈЕДОР 
10 

ПУ ГРАДИШКА 
46 

УКУПНО 196 

Неидентификована 
лица 140 

Иран 10 Тунис 4 
Пакистан 7 
Бангладеш 35 

Неидентификована 
лица 140 
Иран 10 
Тунис 4 
Пакистан 7 
Бангладеш 35 

 
 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, поступили су по 
пријави да је дана 10.09.2020. године око 15,25 часова у Бања Луци у улици 
Владимира Роловића, непознато, наоружано и маскирано лице покушало 
извршити кривично дјело разбојништво, над радником брзе поште. Полицијски 
службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају оперативне и истражне 
радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела и откривања извршиоца. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу „Разбојништво“ из члана 
227. став 2. КЗ РС, а у вези са чланом 22. истог закона. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 10.09.2020. године, због почињеног прекршаја из области Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
иницијала З.М. из Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,34 g/kg. 



 

 

ПУ Зворник 

 Полицијски службеници Полицијске станице Шековићи, предузимајући 
мјере и радње из своје надлежности, 10.09.2020. године, у Улици 9. јануара, 
општина Шековићи, затекли су лице иницијала С.В. из Шековића, приликом 
конзумирања биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану. Против наведеног лица слиједи предузимање мјера у циљу 
документовања прекршаја. 
 

Полицијској станици Осмаци, 10.09.2020. године, пријављено је да је С.К. 
извршио бесправну сјечу шуме на локалитету у мјесту Црни врх, општина 
Осмаци. 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 „Крађа“. 

 
ПУ Требиње  
 
Полицијски службеници за безбједност саобраћаја Требиње су због 

почињеног прекршаја алкотестирали лице иницијала М.Ђ. којом приликом је 
утврђено да је количина алкохола у организму код наведеног лица 1,94 г/кг.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала З.К. починило кривично дјело „Изазивање опште 
опасности“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала О.П. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“.  

 
ПУ Градишка 

На магистралном путу Бања Лука - Градишка у мјесту Ровине, 10.09.2020. 
године око 01,25 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Peugeot tip 206“, којим је управљала А.П. 
која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. Увиђај на лицу 
мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Градишка. 

 

 


