
На подручју Републике Српске, 03.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 3 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 19 



 са посљедицама по лица: 5  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица:1 
, лакше повријеђена лица: 4 ) 

 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска 
управа 
Зворник 3 

Полицијска 
управа 
Градишка 10 

Полицијска 
управа 
Требиње 3 

Полицијска 
управа Бања 
Лука 32 

Укупно 48 

Сирија 1 
Палестина 1 
Либија 1 

Мароко 5 
Бангладеш 5 

Неутврђено 3 Неутврђено 
32 

Сирија 1 
Палестина 1 
Либија 1 
Мароко 5 
Бангладеш 5 
Неутврђено 
35 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
ПУ Бања Лука 

 
 На подручју Полицијскe управe Бањалука, 03.11.2020. године, 
евидентиранa су 4 кривична дјела и 8 саобраћајних незгода од којих 1 
саобраћајна незгода са посљедицама по лица. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.11.2020. 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. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.11.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала Б.Ш. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног 
дјела „Самовлашће“. Лице ће бити предато у Окружни центар судске полиције 
Бањалука на њихово даље поступање. 

 

 

 

 



ПУ Добој 
 

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 
четири кривична дјела и једна  саобраћајна незгода. 
 

Полицијској станици Добој 1, 03.11.2020. године, пријављено је да је 
истог дана непознато лице из киоска у Добоју отуђило већу количину   цигарета 
различитих врста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Зворник 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 
протекла 24 часа  евидентиранo је једно кривично дјело, три нарушавања јавног 
реда и мира и једна саобраћајна незгода са материјалном штетом.  

Полицијској станици Зворник, 03.11.2020. године, пријављено је да је у 
мјесту Китовнице, град Зворник, Н.Д. из Зворника псовао и вријеђао лице М.М. 
из Зворника. Изласком полицијских службеника на лице мјеста, Н.Д. се оглушио 
о законито издато наређење полицијских службеника да престане са чињењем 
прекршаја, због чега је лишен слободе. Наведеном лицу је уручен прекршајни 
налог због почињених прекршаја из Закона о јавном реду и миру.  

ПУ Требиње  

На подручју Полицијске управе Требиње, 03.11.2020. године, 
евидентиране су три саобраћајне незгоде. Није било евидентираних кривичних 
дјела и нарушавања јавног реда и мира. 

Полицијској станици Требиње 03.11.2020. године, око 08:40 часова 
пријављено је да је поломљена мермерна спомен плоча посвећена жртвама из 
Другог свјетског рата у мјесту Котези, град Требиње. Полицијски службеници 
ПС Требиње су извршили увиђај и о свему обавјестили Окружно јавно 
тужилаштво у Требињу.  

ПУ Фоча 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Фоча, у 

поменутом периоду није евидентирано ниједно кривично дјело, једно 
нарушавање јавног реда и мира  и двије саобраћајне незгоде. 

 
Дана 03.11.2020. године око 17:35 часова у улици Цара Лазара у Фочи 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало  возило „Škoda“ којим је 
управљао Т.Р. из Фоче, а којом приликом је тешке тјелесне повреде задобио 
пјешак В.И. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Фоча, а о догађају је обавјештен 
дежурни тужилац. Повређени пјешак задржан је на даљем лијечењу у 
Универзитетској болници у Фочи. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 

поменутом периоду евидентираниo je 1 кривичнo дјелo, док није било 



евидентираних случајева нарушавања јавног реда и мира. Евидентирана је 1  
саобраћајна незгода, док није било евидентираних пожара. 

 
У мјесту Горња Превија, општина Рибник,  03.11.2020. године, око 18:00 

часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач М.Г. из Бања Луке 
управљајући путничким аутомобилом „Renault scenic“ изгубио контролу над 
истим, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је 
задобио возач М.Г. који је превезен у Дом здравља Рибник гдје му је указана 
медицинска помоћ, након чега је упућен на даље лијечење у Универзитетско 
клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Рибник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


