
На подручју Републике Српске, 16.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 6 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 

ПУ Б. Лука 67 Укупно   67 лице 

Непознат идентитет   

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 14.08.2020. 
године, слободе су лишили лице иницијала М.М. за којим је била расписана 
Централна потјерница на основу наредбе Основог суда Добој због почињеног 
кривичног дјела „Насилничко понашање“. Наведено лице је предато у 
надлежност Окружног центра Судске полиције Добој. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 14.08.2020. код лица Д.С. пронашли 
су и одузели око 0,9 грама зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе. Против Д.С. 
слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
надлежном суду. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 15.08.2020. код лица Ж.М. пронашли 
су и одузели око 3,87 грама бијеле кристалне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Хероин“. О догађају је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се изврши 
вјештачење спорне материје, те након након утврђивања свих релевантних 
чињеница против лица Ж.М. поднесе захтјев за покретање прекршајног 
поступка. 
 

ПУ Зворник  
 



Полицијској  станици Осмаци, 16.08.2020. године, пријављено је да је у 
мјесту Махала, општина Осмаци, непознато лице отуђило одређену количину 
новца од оштећеног. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Осмаци који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници  Полицијске станице Братунац, извршили  су 

увиђај саобраћајне незгоде  која се догодила 16.08.2020. године  око 18,50 
часова, у улици Светог  Саве, општина Братунац, у којој су учествовали З.Ж. из 
Братунца, који је управљао путничким аутомобилом марке „Passat“ и Н.М. из 
Братунца, који је управљао мотоциклом марке „Honda“. У овој саобраћајној 
незгоди, учесник Н.М. је задобио тјелесне повреде и исти је превезен у Дом 
здравља Братунац, одакле је упућен у Јавну здравствену установу Болница 
Зворник на даље збрињавање. Полицијски службеници настављају даљи рад 
на документовању ове саобраћајне незгоде. 

 
  
 


