
На подручју Републике Српске, 30.08.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 15 

**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: 1 
 
**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): 6 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Бијељина 2 ПУ Градишка 10 ПУ Бања 

Лука 37 

УКУПНО 49 

Алжир 2 Мароко 4 

Палестина 3 

Сирија 3 

Мароко 7 

Либија 1 

Неутврђено 

29 

Мароко 11 

Палестина 3 

Сирија 3 

Либија 1 

Неутврђено 29 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 30.08.2020. 

године, извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се 
догодила око 18,10 часова, на магистарланом путу Бања Лука – Јајце у мјесту 
Рекавице у којој је учествовао Д.Ш. са путничким аутомобилом „Audi“ који је 
вукао прикључно возило и паркирани аутомобил „Kia“. У овој саобраћајној 
незгоди лаке тјелесне повреде задобили су возач возила Д.Ш и путник у возилу 
М.Ш. док је Б.Г. као путник у возилу задобила тешке тјелесне повреде.  

Због саобраћајне незгоде, саобраћај је у потпуности био обустављен на 
наведеној дионици у времену од 18,10 до 20,30 часова те се сабраћај одвијао 
алтернативним правцима.  

 
Полицијским службеницима Полицијске управе Бања Лука, 30.08.2020. 

године око 22,00 часа је пријављено да је на локалитету мјеста Грабовац, 
Општина Челинац, усљед јаког вјетра дошло до кратког споја на напонским 
кабловима усљед чега је дошло до варничења и појаве пожара на шуми и 
ниском растињу. Обавијештена „Електродистрибуција“ која је извршила прекид 
напајања електричном енергијом као и ватрогасна јединица Челинац која је 
изашла на лице мјеста те са радницима шумског газдинства Челинац 
локализовала пожар око 24,00 часа.   

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 30.08.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 



саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Д.Р. са 
подручја општине Теслић,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,12 g/kg. Током претходног викенда на подручју наше Управе 
лишено је слободе шест лица и то, лице иницијала М.Ј. из Модриче, пјешака 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,34 g/kg, лице 
иницијала Д.Ј. из Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,97 g/kg,  возача из Станара, лице иницијала М.К. код кога је 
утврђено  присуство алкохола у организму од 2,68 g/kg,  возача из Брода, лице 
иницијала Д.Ј. код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,62 
g/kg, возача модепа из Девенте, лице иницијала З.Ш. код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,22 g/kg и код возача из Добоја, лице 
иницијала С.М., код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,41 
g/kg. Након престанка разлога за задржавање наведена лица су пуштена на 
слободу и исти су санкционисани због почињених прекршаја из области Закона 
о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.   

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са 

полицијским службеницима Сектора криминалистичке полиције Полицијске 
управе Добој, 27.08.2020. године, на основу наредбе Основног суда Добој 
извршили су претрес куће и помоћних објеката које користи лице иницијала 
М.С. са подручја града Добоја, приликом чега је пронађена зелена биљна 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ укупне 
тежине од 2,77 g, метална дробилица и двије стабљике зелене боје које својим 
изгледом асоцирају на стабљике „Индијске конопље“ дужине 115 и 140 cm, а 
које су биле засађене у дворишту породичне куће коју користи наведено лице. 
Наком документовања и комплетирања предмета против наведеног лица ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Изввјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици Бијељина, 30.08.2020. године око 11,30 часова 

обратило се оштећено лице, које је пријавило НН лице, да је из продавнице 
накита која се налази у склопу Тржног центра отуђио сребрени накит. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Угљевик, 30.08.2020. године око 18,15 часова 

запримила је пријаву од стране оштећеног лица, да је НН лице или више њих, 
насилно ушли у његову породичну кућу, одакле су отуђили новац и одређену 
количину златног накита. Од стране полицијских службеника извршен је увиђај. 
О извршеном кривичном дјелу „Тешка крађа“ обавјештен је и дежурни тужилац. 

 
ПУ Зворник 

 
У улици Гаврила Принципа, у мјесту Власеница, 30.08.2020. године око 

23,00 часа, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао С.Р. из 
Власенице, који је управљајући путничким аутомобилом марке „Seat” оштетио 
два паркирана путничка аутомобила, при чему је задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Дом здравља Власеница, одакле је упућен у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај је 
извршен од стране полицијских службеника Полицијске станице Власеница. 



Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,73 g/kg 
алкохола у организму. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње, приликом 

контроле путничког аутомобила марке „Golf“, на подручју општине Невесиње су 
у возилу примјетили аутоматску пушку. Након комплетирања предмета, ПС 
Невесиње ће Окружном јавном тужилаштву у Требињу доставити Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала 
Т.К. починило кривично дјело „Недозвољена трговина и промет оружја или 
експлозивних материја“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 30.08.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица сви из Мркоњић 
Града, и то Ј.Н. возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,16 g/kg, Д.П. возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,74 g/kg и Д.К. возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,53 g/kg, Д.П.  

 


