
 

 

На подручју Републике Српске, 01.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4   

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 2 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска управа 
Зворник 6 

Полицијска управа 
Градишка Добој 2 

Укупно 8 

Ирак 4 
Авганистан 2 

Пакистан 2 Ирак 4 
Авганистан 2 
Пакистан 2 

 
 
  

Активности и резултати 
 
 ПУ Бања Лука 
 

На подручју Полицијске управе Бањалука, 01.12.2020. године 
евидентирана су 2 кривична дјела и 11 саобраћајних незгода од којих 3 
саобраћајне незгоде са посљедицама по лица.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 01.12.2020. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, у улици Карађорђева, 
извршили су контролу путничког аутомобила марке „Suzuki Swift“, којим је 
управљало лице иницијала С.Б из Бањалуке. Контролом је утврђено да се на 
возилу налазе неприпадајуће регистарске ознаке. Извршено је алкотестирање 
лица, којом приликом је утврђено 1,72 г/кг алкохола у организму. Провјером 
кроз службене евиденције, утврђено је да лице С.Б. има дуг у регистру 
новчаних казни у износу од 15.836,20КМ. Од лица С.Б. је одузето наведено 
путничко возило. Због почињених прекршаја из области безбједности 
саобраћаја, против С.Б. слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног 
поступка надлежном суду. 

 
ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 

једно кривично дјело и двије саобраћајне незгоде.   
  

Полицијској станици Теслић, 01.12.2020. гоидне, пријављено је да је у 
претходном периоду на подручју општине Теслић извршена бесправна сјеча 



 

 

шуме, укупне дрвне масе од око 18 м3. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 01.12.2020. године, 

од вишеструког повратника у чињењу прекршаја лица иницијала Ј.И. са 
подручја општине Петрово,  одузели су путнички аутомобил марке „Škoda”. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово су истог дана у 

мјесту Сочковац, подручје општине Петрово, извршили  контролу путничког 
аутомобила марке „Škoda”, којим је управљало лице иницијала Ј.И. са подручја 
општине Петрово, приликом чега је утврђено да је наведено возило 
нерегистровано те да наведено лице управаља са истим  прије стицања права 
на управљање. Извршеном провјером у службеним евиденцијама утврђено је 
да је наведено лице вишеструки повратник у чињењу прекршаја те да исто има 
дуг у Регистру новчаних казни у износу од 8.850, 4 КМ. 

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

протекла 24 часа  евидентирана је једна саобраћајна незгода са материјалном 
штетом и један пожар. Није било евидентираних кривичних дјела нити 
нарушавања јавног реда и мира. 
 

Полицијској станици Козлук, 01.12.2020. године, пријављено је да је у 
току претходне ноћи, на угоститељском објекту у мјесту Роћевић, град Зворник, 
избио пожар. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске 
управе Зворник који су извршили увиђај, приликом чега је утврђено да је на 
објекту наступила већа материјална штета, док повријеђених лица није било. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. Полицијски службеници предузмају мјере и радње из своје 
надлежности у циљу утврђивања свих чињеница везаних за наведени догађај.   
 

ПУ Требиње 
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 01.12.2020. године, 

евидентирано је једно нарушавање јавног реда и мира и двије саобраћајне 
незгоде.  

 
Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала О.Ј. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 


