
На подручју Републике Српске, 27.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 16 

**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): 1 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 25 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 10 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 11 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

 ПУ БЛ - 117           ПУ ДО - 28 ПУ ГР - 8                УКУПНО - 153 

Алжир - 1; Мароко - 1 
Непознато - 115 

Палестина - 4; Мароко - 21 
Сирија - 2; Алжир - 1 

Иран - 8  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 27.07.2020. године, 

слободе су лишили лице иницијала М.Д. за којим је била расписана Централна 
потјерница на основу наредбе Основног суда Бањалука због почињеног 
кривичног дјела „Крађа електричне енергије или природног гаса“. Лице је 
предато у Окружни центар Судске полиције Бања Лука, на њихово даље 
поступање. 

 
 ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 27.07.2020. године, пријављено је да је у 

одређеном временском периоду извршена провала у кућу на подручју општине 
Брод, одакле је отуђен алат и други предмети. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Невесиње пријављено је да је једно или више лица 

неовлаштено прикључило цијеви за наводњавање на хидрант који је у 
власништву једног привредног субјекта. Провјером оперативних информација 
полицијски службеници су стекли основ сумње да је извршилац кривичног дјела 
„Крађа“ лице иницијала Л.Ч. из Невесиња. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Пелагићево, 27.07.2020. године , запримила је 

пријаву, да је у угоститељски објекат у Пелагићеву извршена провала. По 
изјави оштећених отуђен је новац из депозита. Извршен увиђај. О свему је 
обавјештено Окружно јавно тужилаштво у Добоју. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка крађа''. 



 
У Бијељини у Сремској улици, 27.07.2020. године око 12,20 часова, 

догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У незгоди су 
учествовали путнички аутомобил '' Ренаулт Канго'' којим је управљао Д.М. и 
возило ''Пејтон '' којим је управљао В.Р. који је задобио лакше тјелесне повреде 
као и сувозач у возилу лице Н.М. Од стране полицијских слжбеника извршен је 
увиђај. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Хан Пијесак, дана 27.07.2020. године пријављено је 

да је у временском периоду од 22-27.07.2020. године у мјесту Невачка, општина 
Хан Пијесак, непознати извршилац или више њих из помоћних објеката, 
приватног власништва, отуђио већу количину алата. О свему је обавијештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајаво, извршен увиђај на 
лицу мјеста и у току је рад на проналску извршиоца кривчног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 27.07.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће оштећеног у мјесту Пећи, 
општина Сребреница, отуђило гумени чамац са мотором. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Сребреница који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској  станици Милићи, 27.07.2020. године, пријављено  је да је у 

улици Светогорска, општина Милићи, дошло до нарушавања  јавног реда и 
мира међусобном  тучом између лица Г.Г. и Н.Ш. оба из Власенице. По пријави 
су поступили полицијски службеници ПС Милићи који су наведеним лицима 
издали прекршајне налоге због почињених прекршаја из Закона о јавном реду и 
миру. 
 

 


