
 

 

На подручју Републике Српске, 04.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 1  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 2 

 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): 1 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 34 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 10 

 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): 7 

 остали прекршаји: 13 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



 

 

 са посљедицама по лица: 13 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 18 ) 

 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа Бања Лука 
46 

Полицијска 
управа Добој 1 

Полицијска 
управа Фоча 2 

Укупно 49 

Неутврђен 
идентитет 38 
Бангладеш 8 

Авганистан 1 Непал 2 Неутврђен 
идентитет 38 
Бангладеш 8 
Авганистан 1 
Непал 2 

 
  

Активности и резултати 
 
ПУ Бања Лука 
 
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 04.10.2020. године, 

евидентирано је 7 кривичних дјела, 7 нарушавања јавног реда и мира и 13 
саобраћајних незгода од којих 4 незгоде са посљедицама по лица. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.10.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.Л. за којим је била расписана 
Међународна потјерница од стране ИП Београд због почињеног кривичног дјела 
„Незаконита производња и стављање у промет опојних дрога“ из члана 246 став 
3 КЗ Републике Србије. Лице је предато у Суд БиХ, ради предузимања мјера и 
радњи из њихове надлежности. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.10.2020. године, 
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу 
путничког возила марке „Opel Kadett“, којим је управљало лице иницијала С.Б. 
Контролом је утврђено да С.Б. има дуг у регистру новчаних казни у износу од 
14.730КМ. Због неплаћених новчаних казни од лица С.Б. возило је одузето. 

 
 
ПУ Добој 
 

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је једно  
кривично дјело, два нарушавања јавног реда и мира и четири саобраћајне 
незгоде.   



 

 

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 03.10.2020. године, око 
02:50 часова, у парку у Броду приликом контроле седам лица код истих нису 
пронашли опојна средства, да би недалеко од истих пронашли одбачену 
пластичну врећицу у којој се налазила зелена биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“, укупне тежине од 5,8 g  и бијела 
прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“, 
укупне тежине од 0,4 g. У току је рад по наведеном. 
 
ПУ Зворник 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у протекла 24 
часа  евидентирана су четири кривична дјела, два нарушавања јавног реда и 
мира и четири саобраћајне незгоде, од којих су двије са посљедицама по лица.  
 
Полицијској станици Зворник, 04.10.2020. године, пријављено је да je непознато 
лице или више њих, оштетило путнички аутомобил марке „Peugeot”, који је био 
паркиран у улици Вука Караџића, 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 за безбједност саобраћаја Зворник, 
извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 04.10.2020. године 
око 21,00 час, у улици Браће Југовића, град Зворник, у којој су учествовали Б.В. 
из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке „Renault” и 
малољетно лице у својству пјешака, које је том приликом задобило тјелесне 
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој 
установи Болница Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 
 

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

поменутом периоду, евидентиран је један случај нарушавања јавног реда и 
мира и три саобраћајне незгоде, од којих су двије са посљедицама по лица.  

 
На раскрсници улица Петра Мркоњића и 16. Крајишке бригаде, град 

Градишка,  04.10.2020. године око 11:00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали путнички аутомобил марке „Audi“ којим је 
управљала Т.Љ. из Градишке и  путнички аутомобил марке „Renault“ којим је 
управљала Ф.К. из Градишке. У овој саобраћајној незгоди возач путничког 
аутомобила „Renault“ Ф.К. је задобила тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста 
извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Градишка. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 04.10.2020. године, 

око 00:21 часова у улици Данка Митрова, општина Србац, лишили су слободе 
лице Н.Ж. из мјеста Ножичко, општина Србац, због управљања возилом под 
дејством алкохола. Након престанка разлога за задржавање наведено лице је 
пуштено на слободу, а истом је уручен прекршајни налог због почињених 
прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 



 

 

 
 

ПУ Мркоњић Град 
 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 
поменутом периоду евидентиранo je 1 кривичнo дјелo, док није било 
евидентираних случајева нарушавања јавног реда и мира. Eвидентиранa je 1 
саобраћајнa незгода и 1 пожар.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 04.10.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице В.В. из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,03 g/kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


