
На подручју Републике Српске, 12.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 24 

**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): 2 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 10 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 

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



 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 145 ПУ Бијељина 4 УКУПНО  149 

Неутврђено 145 Бангладеш 4  
  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.07.2020. године, 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде (слијетање са коловоза) 
која се догодила око 17,10 часова, на локалном у мјесту Шњеготина Велика 
општина Челинац, у којој је тјелесне повреде задобило лице иницијала З.П. које 
је управљало радном машином трактор марке „Belarus“. Лице је збринуто на 
УКЦ Републике Српске. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.07.2020. године, 

извршили су увиђај у улици Вељка Млађеновића бб у кругу пословне зоне 
„Инцел“, гдје је дошло до пожара у погону за прераду папира. Пожар је 
локализован од стране Ватрогасне бригаде Града Бања Лука. Приликом пожара 
наступила је материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није било 
повријеђених лица. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука, који је наложио да се након комплетирања предмета 
достави извјештај о предузетим мјерама и радњама. Обавјештен је и 
републички инспектор за заштиту од пожара и републички инспектор заштите 
на раду како би предузели мјере и радње из своје надлежности. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијска станица Бијељина, 12.07.2020. године око 02,40 часова 

запримила је пријаву, да је у правном лицу у Бијељини од стране НН лица или 
више њих, извршено кривично дјело '' Тешка крађа'' којом приликом је отуђен 
новац из депозита. По запримљеној пријави поступили су полицијски 
службеници, који су извршили увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела. 
 



На локалном путу у мјесту Доњи Бродац, 12.07.2020. године око 22,00 
часа, догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама.  До 
саобраћајне незгоде је дошло, када је са мотоцикла пало лице В.З. који је 
задобио тјелесне повреде о чијем се степену дежурни љекари нису изјаснили. 

 
У Јерменској улици у Бијељини, 12.07.2020. године око 18,00 часова 

догодила се саобраћајна незгода са материјалном штетом. До незгоде је дошло 
када је путнички аутомобил '' Голф''  којим је управљао М.В.  оставрио контакт 
са путничким аутомобилом '' Бора'' који је био паркиран у навденој 
улици.Алкостестирањем лица М.В. утврђено је да исти има 2,48 г/кг алкохола у 
организму, те је исти због управљања возилом под дејством алкохола и 
учествовања у саобраћајној незгоди лишен слободе. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње 12. јула 2020. 

године, пријављено је око 00,30 часова да се догодила саобраћајна незгода у 
ул. Обала Лука Вукаловића у којој су учествовали: путнички аутомобил марке 
„Ford“, тип „Focus“ и путнички аутомобил марке „Škoda“, тип „Ostavia“. 
Путничким аутомобилом марке „Ford“, тип „Focus“ је управљало лице иницијала 
М.В. коме је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,74 г/кг. 
Други аутомобил је био паркиран. Саобраћајне незгода је за посљедицу имала 
материјалну штету. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 12.07.2020. године око 02,40 часова 

запримила је пријаву, да је у правном лицу у Бијељини од стране НН лица или 
више њих, извршено кривично дјело '' Тешка крађа'' којом приликом је отуђен 
новац из депозита. По запримљеној пријави поступили су полицијски 
службеници, који су извршили увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела. 

 
 На локалном путу у мјесту Доњи Бродац, 12.07.2020. године око 22,00 

часа, догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама.  До 
саобраћајне незгоде је дошло, када је са мотоцикла пало лице В.З. који је 
задобио тјелесне повреде о чијем се степену дежурни љекари нису изјаснили. 

 
 У Јерменској улици у Бијељини, 12.07.2020. године око 18,00 часова 

догодила се саобраћајна незгода са материјалном штетом. До незгоде је дошло 
када је путнички аутомобил '' Голф''  којим је управљао М.В.  оставрио контакт 
са путничким аутомобилом '' Бора'' који је био паркиран у навденој 
улици.Алкостестирањем лица М.В. утврђено је да исти има 2,48 г/кг алкохола у 
организму, те је исти због управљања возилом под дејством алкохола и 
учествовања у саобраћајној незгоди лишен слободе. 

 
ПУ Источно Сарајево 

 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 12.07.2020. године пријављено 

је да је у Дераковој улици у Источној Илиџи лице С.Д. полупало шест портала 
на пословном простору, приватног власништва. Материјална вриједност 
оштећених портала, по изјави власника износи око 1.000 КМ. О свему 



обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је 
документовање предмата „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Сребреница-Зелени Јадар, у мјесту Петрича, 

општина Сребреница, 12.07.2020. године око 21,45 часова, догодила се 
саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке 
„Chevrolet”, којим је управљао М.Р. из Сребренице, са којим се у возилу 
налазила С.М. из Републике Србије, која је у овој саобраћајној незгоди 
задобила тјелесне повреде. Повријеђеној је указана љекарска помоћ у Дому 
здравља Сребреница, одакле је упућена у Јавну здравствену установу Болница 
Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Сребреница. Извршеним алкотестирањем учесника М.Р. 
утврђено је присуство 2,00 g/kg алкохола у организму, због чега је лишен 
слободе. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 12.07.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Р.Ј. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,02 g/kg. 


