
На подручју Републике Српске, 25.10.2020. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 

0, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1  и Фоча 0 КД)  

УКУПНО КД :  15 

**КД против живота и тијела**  

• чл. 124. (убиство): 0  

• чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС):  

• чл. 125. (тешко убиство) : 0  

• чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0  

• чл. 131. (тјелесна повреда): 2 

• 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): 2 

• чл. 226. (тешка крађа): 3 

• чл. 227. (разбојништво): 0  

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 1 

• остала КД: 7 

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

• чл. 8. (вријеђање): 1 

• чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

• чл. 12. (туча и физички напад): 3 

• чл.  16.  (неовлаштена  употреба  оружја): 0  

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

• остали прекршаји: 5 

  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 3, 
Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)  



УКУПНО: 27 
• са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 

лакше повријеђена лица: 6)  

• са материјалном штетом: 23 

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 1 

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 8 

• позитивних: 0  

  

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ  

  

Илегалне миграције нису евидентиране. 

  

    

Активности и резултати  
  

 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.10.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.К. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног дјела 
„Крађа електричне енергије или природног гаса“. Лице је предато у Окружни центар 
судске полиције Бањалука на њихово даље поступање. 
 
ПУ Добој 

 
Полицијској станици Добој 2, 25.10.2020. године, пријављено је да је у мјесту 

Липац, подручје града Добоја, дошло до пожара на путничком аутомобилу марке 
„Ford” које се налазило паркирано у гаражи. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није било, 
док је наведени путнички аутомобил у потпуности изгорио а на гаражи су наступила 
оштећења. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 
заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ 
Добој, приликом чега су утврдили да је узрок самозапаљења возила неисправне 
електричне инсталације. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој. 
 
ПУ Приједор 
 

Полицијској управи Приједор, дана 25.10.2020. године, око 11,20 часова, 
пријављено је да је на магистралном путу Приједор-Бања Лука, у мјесту Свале, 
дошло до саобраћајне незгоде у којој је једно лице задобило тјелесне повреде. 
 



Увиђајем на лицу мјеста, утврђено је да је у саобраћајној незгоди учествовало лице 
Р.Ш. из Новог Града, управљајући возилом „Opel“ и С.А. из Приједора, управљајући 
мопедом „Keeway“, који је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.   
 
ПУ Зворник  

   
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Метеризе, град Зворник, 

25.10.2020. године око 17,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовала М.М. из Зворника, која је управљала путничким аутомобилом марке 
„Peugeot” и непознати возач који је управљао путничким аутомобилом марке „Ford“, 
који се након саобраћајне незгоде удаљио са лица мјеста. У овој саобраћајној 
незгоди, М.М. је задобила тјелесне повреде које су констатоване у Служби хитне 
медицинске помоћи Дома здравља Зворник. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на 
идентификовању другог учесника и документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  


