
 

 

На подручју Републике Српске, 06.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1  

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА:13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10 , Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0 
, лакше повријеђена лица:11 ) 

 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 

Полицијска управа 
Градишка 10 

Полицијска управа 
Приједор 7 

Укупно 17 

Мароко 6 
Алжир 3 
Тунис 1 

Авганистан 7 Мароко 6 
Алжир 3 
Тунис 1 
Авганистан 7 

 
 

 
Активности и резултати 

ПУ Бања Лука 

 
На подручју Полицијске управе Бањалука, дана 06.09.2020. године 

евидентирана су 4 кривична дјела, 6 нарушавања јавног реда и мира и 10 
саобраћајних незгода од којих 2 саобраћајне незгоде са посљедицама по лица.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.09.2020. године, 
приликом обављања редовних послова и задатака, у улици Ђуре Дамјановића, 
извршили су контролу путничког аутомобила марке „Шкода“, којим је управљало 
Н.Б. Контролом је утврђено да се на возилу налазе неприпадајуће регистарске 
ознаке, као и да возило није оцарињено. О свему је обавјештена Управа за 
индиректно опорезивање БиХ. Возило је уз потврду одузето. Рад на наведеном 
предмету је у току. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.09.2020. године, 
приликом обављања редовних послова и задатака, у улици Књаза Милоша, 
извршили су контролу путничког аутомобила марке „Ауди Q7“, којим је 
управљао Д.Г. Контролом је утврђено да је возило у власништву Ћ.К., као и да 
Д.Г. не посједује возачку дозволу, иста је истекла и поништена 31.05.2017. 
године. Провјером кроз службене евиденције, утврђено је да постоји више 
неплаћених новчаних казни због почињених прекршаја из области безбједности 
саобраћаја са поменутим возилом. Од Д.Г. је одузето наведено путничко 
возило. Због почињених прекршаја Д.Г. слиједи подношење захтјева за 
покретање прекршајног поступка надлежном суду, као и рад на утврђивању 
прекршајне одговорности власника возила. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.09.2020. године, 
слободе су лишили З.Т. због почињеног прекршаја „Ометање државних органа, 
привредних друштава и других правних лица  у вршењу јавних функција“. 
Наиме, З.Т. је ометало полицијске службенике приликом вршења службене 



 

 

радње – увиђај саобраћајне незгоде, те се оглушило о законито издато 
наређење да престане са нарушавањем јавног реда и мира. Извршено је 
алкотестирање лица З.Т. којом приликом је утврђено присуство алкохола у 
организму 1,86 г/кг. Против лица З.Т. слиједи подношење захтјева за покретање 
прекршајног поступка. 

 
 ПУ Добој 
 
 На паркинг простору испред “Спортске дворане“, у улици Светог Саве у 
Дервенти, 06.09.2020. године, око 01, 15 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је учествовао Н.Р. са подручја општине Дервента, који је 
управљало путничким аутомобилом „VW Tоuareg” и паркирани путнички 
аутомобил „Mercedes”,  власништво П.С. са подручја општине Прњавор и 
паркирани путнички аутомобил “Alfa Romeо“, власништво лица иницијала Г.Б. 
са подручја општине Дервента.  Извршеним алкотестирањем лица иницијала 
Н.Р. је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 85 g/kg и исто је лишено 
слободе. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Дервента.  
 На локалном путу у мјесту Доњи Клакар, подручје општине Брод, 
06.09.2020. године, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало С.Г. 
са подручја општине Брод које је управљао мопедом марке „Max” и С.Б. са 
подручја општине Брод, који је управљало путничким аутомобилом „Renаult”. У 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио С.Г. и истом је указана 
љекарска помоћ у Дому здравља Брод  одакле је упућен у добојску болницу на 
даље лијечење, док је код С.Б. утврђено присуство алкохола у организму од 2, 
56 g/kg и исто је лишено слободе. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Брод.  
 

ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Зворник, 06.09.2020. године, пријављено је да је у 
мјесту Улице, град Зворник, дошло до нарушавања јавног реда и мира 
приликом чега су двије особе повријеђене.  

По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су 
затекли Г.Е. и М.Ј. из Зворника, који су тјелесне повреде задобили од стране 
М.Ш. из Зворника. Повријеђенима је указана љекарска помоћ у Дому здравља 
Зворник. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
у Бијељини. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“.   

 
ПУ Требиње 
 
Полицијским службеницима Полицијске станице Требиње једно 

пријављено је оштећење путничког аутомобила. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 

ПУ Мркоњић Град 

 
 На регионалном путу Шипово-Бараћи, у мјесту Герзово, општина 
Мркоњић Град, 06.09.2020. године, око 19,40 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је М.С. из Шипова управљајући путничким аутомобилом „Golf“  



 

 

изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза и том приликом задобио 
тјелесне повреде. 
 Он је након указане помоћи у Дому здравља Шипово упућен на даље 
лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 
 Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 06.09.2020. године, 
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала М.В. из Бања Луке, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,16 g/kg. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Фоча 06.09.2020.године око 

12,45 часова лишили су слободе Ш.Е. који је у алкохолисаном стању нанио 
тјелесне повреде  Џ.С. Џ.С.  након краће вербалне препирке испред породичне 
куће у селу Житин, општина Фоча, Џ.С.је задобила повреде у предјелу доњих 
екстремитета од стране Ш.Е. О догађају је обавјештен дежурни тужилац 
надлежног тужилаштва, а даљи рад на комплетирању и документовању 
кривичног дјела „Тјелесне повреде“  је у току. 
 
 
  
 
 

 

 


