
 

 

На подручју Републике Српске, 15.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, 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): 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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 34 



 

 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
3, лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска управа 
Добој 2 

Полицијска управа 
Градишка 13 

Укупно 15 

Либија 1 
Мароко 1 

Мароко 13 Мароко 14 
Либија 1 

 
  

Активности и резултати 
 
 ПУ Бања Лука 
 

На подручју Полицијскe управe Бањалука, 15.10.2020. године, 
евидентирано је 5 кривичних дјела, 2 нарушавања јавног реда и мира, 17 
саобраћајних незгода од којих 5 незгода са посљедицама по лица и 1 пожар. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.10.2020. године, 
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу 
путничког возила марке „Passat“, којим је управљало лице иницијала Ж.Д.. 
Контролом је утврђено да се на задњем дјелу возила не налази регистарска 
ознака, док се на предњем дјелу возила налази неприпадајућа регистарска 
ознака.  Провјером кроз службене евиденције, утврђено је да Ж.Д. у регистру 
новчаних казни има дуг у износу од 5021,60КМ.  

Од лица Ж.Д. возило је одузето, те ће против истог бити поднешен 
захтјев за покретање прекршајног поступка због горе наведеног прекршаја, 
надлежном суду.  
 
 
 ПУ Добој 
 
 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је једно 

кривично дјело, четири нарушавања јавног реда и мира и једна саобраћајна незгода.   

 

 Полицијској станици Дервента, 15.10. 2020. године, око 21:00 часова,  

пријављено је да је у улици Десанке Максимовић у Дервенти непознато теретно возило 

оштетило електро ормаре који су се налазили на бетонском расвјетном стубу, а да се 

потом  удаљило са лица мјеста. Оперативним радом на терену око 22:05 часова,  

полицијски службеници идентификовали су теретно возило марке “MAN” којим је 



 

 

управљало лице иницијала М.З.  са подручја општине Лакташи. Против наведеног лица 

ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном 

кривичном дјелу „Оштећење или одузимање туђе ствари“.  

  

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој 

15.10.2020. године, због почињеног прекршаја из области Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Д.К. из 

Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у роганизму од 2,31 g/kg. 

 

 На раскрсници магистралног пута Брод- Дервента и улице 1. маја у Дервенти, 

15.10.2020. године, око 14, 30 часова,  догодила се саобраћајна незгода у којој је 

учествовало лице иницијала М.К.  из Дервенте које је управљало путничким 

аутомобилом марке „VW Passat” и лице иницијала Д.Р. из Тузле које је упрaвљало 

теретним возилом марке „Mercedes”. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је 

задобило лице иницијала М.К. и исто је након указане љекарске помоћи у Дому 

здравља Дервента превезено у добојску болницу. Увиђајем је руководио дежурни 

тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој а исти су извршили полицијски 

службеници Полицијске станице Дервента. 

 
 
 ПУ Градишка 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 
поменутом периоду, евидентиран је један случај нарушавања јавног реда и 
мира, један пожар и три саобраћајне незгоде са материјалном штетом. 
 
 У улици Авде Ћука, град Градишка, 15.10.2020. године око 19,50 часова 
догодила се саобраћајна незгода у којој је учестововао путнички аутомобил 
марке ''VW Pasatt’’  на којем су се налазиле неприпадајуће регистарске ознаке 
којим је управљао Б.О. из Градишке. Увиђај извршили полицијски службеници 
Полицијке Станице за безбједност саобраћаја Градишка који су утврдили да је 
до незгоде дошло приликом слијетања возила са коловоза, након чега је исто 
ударило у ограду поред коловоза. На возилу и огради наступила материјална 
штета без повређених лица. Лице Б.О. алкотестиран гдје је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,94 г/кг, након чега је лишен слободе.  Након 
престанка разлога за задржавање наведено лице је пуштено на слободу, а 
истом је уручен прекршајни налог због почињених прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


