
На подручју Републике Српске, 16.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 22, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 6, Мркоњић Град 4 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 44 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 9 

 остала КД: 26 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 7 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
   

ПУ Бања Лука 156 ПУ Добој 1 ПУ Зворник 28 ПУ Градишка 3 УКУПНО  188 

Неутврђено 156 Алжир  1 Бангладеш 25 
Сомалија 2 
Сирија  1 

Ирак  3  

 

 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, приликом 

обављања редовних послова и задатака у улици Књаза Милоша у Бањалуци, 
16.07.2020. код лица иницијала Г.Ј. пронашли су и одузели око 2,57 грама 
зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог слиједи подношење 
Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из 
члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога надлежном суду. 

 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, приликом 

обављања редовних послова и задатака у улици Свтезозара Цветојевића у 
Бањалуци, 16.07.2020. код лица иницијала Г.Р. пронашли су и одузели око 0,92 
грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог слиједи подношење 
Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из 
члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога надлежном суду 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 16.07.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Н.Д. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,46 g/kg. 

 



ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су јуче, 16. јула 

2020. године извршили претрес на двије локације које користи лице иницијала 
Н.Ш. из Требиња. Приликом претреса пронађено је и одузето: више мобилних 
телефона, више носача СИМ картица, најлонски замотуљак у коме се налази 
бијела прашкаста материја која својим морфолошким карактеристикама 
подсјећа на опојну дрогу кокаин и дигитална вага. Након консултација са 
дежурним тужиоцем догађај је квалификован као кривична дјела: „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“ и „Спречавање службеног лица у вршењу 
службене радње“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 16.07.2020. године, пријављено је да је у 

улици Браће Стефановић, град Зворник, лице иницијала Б.С. физички напало 
лице Р.Х. које је том приликом задобило тјелесне повреде. Повријеђеном лицу 
је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница 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 документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
 


