
На подручју Републике Српске, 17.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 КД) 

УКУПНО КД: 14 

**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): 0 

 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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 37 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 33 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 
163 

ПУ БијељинА 7 ПУ Градишка 5 УКУПНО 175 

Непознато 138 
Судан 1 
Авганистан 1 
Пакистан 23 

Мароко 5 
Алжир 2 

Авганистан 5  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко пријевљено је да је у рејону планине 

Бјелашница, на подручју општине Гацко, извршена нелегална сјеча веће 
количине огревног дрвета, које је одвезено са лица мјеста. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијској станици Требиње, једно лице је пријавило да му је отуђена 
одређена сума новца. Оперативним радом, полицијски службеници су стекли 
основ сумње да је извршилац кривичног дјела „Крађа“, лице иницијала С. В. У 
току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Зворник  
 
На регионалном путу Братунац-Коњевић Поље, у мјесту Лолићи, општина 

Братунац, 17.08.2020. године око 19,00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Х.А. из Милића, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „VW Golf” и А.С. из Братунца, која је управљала путничким 
аутомобилом марке „Renault”. У овој саобраћајној незгоди, оба учесника су 
задобила тјелесне повреде. Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ у 
Дому здравља Братунац, одакле су упућени у Јавну здравствену установу 
Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Братунац. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
ПУ Градишка 



 
На раскрсници магистралног пута  Градишка – Козарска Дубица и 

регионалног пута Врбашка – Горњи Подградци, у мјесту Врбашка, град 
Градишка, 17.08.2020. године у 13,15 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учестовали теретно возило марке „MAN“ којим је управљао M.M. из 
Приједора и путнички аутомобил марке „VW Golf“, којим је управљала Г.Г. из 
Градишке, која је у овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде, док је 
на возилима наступила материјална штета. Увиђај на лицу мјеста извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
 ПУ Мркоњић Град 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 17.08.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Н.Т. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,14 g/kg и лице иницијала Н.К. из Шипова, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,57 g/kg .  
 
 


