
На подручју Републике Српске, 27.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
7, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 24 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 15 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 22 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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: 11 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

 ПУ Бања Лука 79 УКУПНО 79 

Непознат идентитет 79 Непознат идентитет 79 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 27.09.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ  лишили су слободе лице иницијала М.Т. из 
Теслића, возача који је одбио да се подвргне алкотестирању. Истог дана, 
полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, лишили су слободе лице 
иницијала М.Т. са подручја града Добоја, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,12 g/kg. 

Полицијској станици Петрово, 24.09.2020. године, око 14,55 часова, 
пријављено је да је пас власништво лица иницијала М.Ј. са подручја општине 
Петрово, напао двије особе. По пријави су поступили полицијски службеници 
Полицијске станице Петрово који су потврдили наводе пријаве те утврдили да 
се ради о псу расе „Мађарски пулин“, власништво наведеног лица,  те да је два 
лица од којих јер једно малољетно  изуједало у предјелу ногу. Оштећена лица 
су задобила лаке тјелесне повреде, а љекарска помоћ им је указана у Дому 
здравља Петрово. Против лица иницијала М.Ј. ће Окружном јавном тужилаштву 
Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Изазивање 
опште опасности“. 
 

ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило да му је лице 
иницијала С.М. послао више пријетећих порука, као и да га је покушао ударити 
на сеоском путу путничким аутомобилом. У току је документовање кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
 
 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 27.09.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, оштетило инвентар у башти угоститељског 
објекта који се налази у улици Светог Саве, град Зворник. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, приликом 
предузимања мјера и радњи из своје надлежности, 27.09.2020. године око 00,15 
часова, у улици Светог Саве, град Зворник, зауставили су и контролисали 
путнички аутомобил марке „Audi”, којим је управљао Д.Ћ. из Зворника. 
Наведено лице је подвргнуто контроли присуства алкохола у организму, 
приликом чега је код истог утврђено присуство алкохола у количини од 1,21 
g/kg. Након извршеног алкотестирања, Д.Ћ. је нарушио јавни ред и мир 
вријеђањем и ометањем полицијских службеника у обављању службених 
радњи, због чега је лишен слободе. У току је рад на документовању почињених 
прекршаја. 

 
На магистралном путу Зворник - Тузла, у мјесту Планинци, 27.09.2020. 

године око 17,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали А.Ш. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„VW Golf” и Ј.Е. из Зворника, која је управљала путничким аутомобилом марке 
„VW New Beetle”. У овој саобраћајној незгоди, А.Ш. је задобио тјелесне повреде, 
које су констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу, у мјесту Котор, општина Мркоњић Град,  27.09.2020. 

године, око 11,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач Г.Л. 
из Мркоњић Града управљајући трактором марке „IMT“ изгубио контролу над 
истим, те слетио са коловоза, приликом чега је дошло до превртања трактора. 
У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач Г.Л. којем је 
медицинска помоћ указана у Дому здравља Мркоњић Град, након чега је упућен 
на даље лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 


