
 

 

На подручју Републике Српске, 07.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 6, Бијељина 1 , И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0  и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 8 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1  

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 1  

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 2 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 



 

 

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

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа 
Градишка 11 

Полицијска 
управа 
Бијељина 3 

Полицијска 
управа Фоча 
6 

Полицијска 
управа Бања 
Лука 40 

Укупно 60 

Либија 5 
Иран 4 
Мароко 2 
 

Алжир 3 Авганистан 6 Пакистан 1  
Авганистан 1 
Неутврђено 
38 

Алжир 3 
Авганистан 7 
Иран 4 
Либија 5 
Мароко 2 
Неутврђено 
38 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 07.09.2020. године, 

евидентиранo je 7 кривичних дјела, 1 нарушавањe јавног реда и мира и 7 
саобраћајних незгода од којих 1 незгода са посљедицама по лица. 

Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, 07.09.2020. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала С.К. 
пронашли су и одузели око 2,21 грам бијеле прашкасте материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“. Лице је лишено слободе те против 
истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних 
дрога. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.09.2020. године, 
слободе су лишили лице иницијала Б.М за којим је била расписана Централна 
потјерница на основу наредбе Основног суда Бањалука због почињеног 
кривичног дјела „Утаја“. Лице је предато у Окружни центар судске полиције 
Бањалука, те је спроведено у Казнено – поправни завод Бањалука. 

 
ПУ Добој 

 



 

 

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је шест 
кривичних  дјела и двије саобраћајне незгоде.      
 Полицијској станици Станари, 06.09.2020. године, пријављено је да је 
05/06.09.2020 године, извршена провала у кућу чији се власници тренутно 
налазе у иностранству, одакле су према изјави кућепазитеља отуђени предмети 
за кућну, одјевну и другу употребу. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 
 Полицијској станици Теслић, 07.09.2020. године, пријављено је да је 
06/07.09.2020. године, на подручју општине Теслић, из необезбјеђеног 
резервоара теретног возила марке „Daf” отуђена одређена количина погонског 
горива. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 07.09.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала И.Л. из 
Републике Хрватске, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1, 69 g/kg. 

 
ПУ Зворник 

 
На подручју Полицијске управе Зворник, у протекла 24 часа  евидентирана 

су четири кривична дјела, два нарушавања јавног реда и мира и двије 
саобраћајне незгоде са материјалном штетом.  
Полицијској станици Козлук, 07.09.2020. године, пријављено је да је А.К. из 
Зворника, извршио бесправну сјечу шуме на локалитету у мјесту Малешић, град 
Зворник. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су 
пронашли осумњиченог на лицу мјеста. Висина материјалне штете причињене 
овим кривичним дјелом биће накнадно утврђена. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У 
току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 
 
 

 
 

 

 
 
 


