
На подручју Републике Српске, 05.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 22 

**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): 0 

 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 25 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бања Лука 132 ПУ Градишка 4 УКУПНО  136 
Алжир  4 

Неутврђено 128  
Алжир  4 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

  
  

ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 05.08.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Б.Б. из 
Брода, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 11 
g/kg. 

 
Полицијској станици Теслић, 05.08.2020. године, пријављено је теретно 

возило марке „Mercedes” са грађевинским материјалом ушло на приватни 
посјед на подручју општине Теслић, а у вези чега постоји спор и води се 
поступак код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. 
Истог дана  Полицијској станици Теслић пријављено је од стране одређеног 
лица физички онемогућен пролазак теретног возила власништво привредног 
друштва из Добој Истока, ФБиХ, путем који води кроз насеље. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лици физички 

напало друго лице. У току је рад на документовању кривичног дјела „Насиље у 
породици или породичној заједници“. 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да једно лице већ дужи 

временски период трпи психичко насиље од чланова породице. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Насиље у породици или породичној 
заједници“. 

 



Полицијској станици Гацко пријављено је да једно лице дуже вријеме 
прима поруке преко профила на друштвеним мрежама са псовкама и увредама. 
Окружно јавно тужилаштво догађај је квалификовало као кривично дјело 
„Прогањање“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 05.08.2020. године 

пријављено је да је дана 30.07.2020. године из апотеке у улици Војводе 
Радомира Путника, општина Источно Ново Сарајево, непознати извршилац или 
више њих отуђио више производа. О свему је обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајаво и у току је рад на проналску извршиоца 
кривчног дјела „Крађа“. 

 
 
 
 


