
На подручју Републике Српске, 21.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 26 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 13 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
5, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 12) 



 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 8 ПУ Градишка 39 ПУ Добој 12 ПУ Требиње 2 ПУ Б. Лука 141 УКУПНО  202 

Сирија 4 
Египат 4 

Ирак 26 
Сирија 10 
Алжир 3 

Ирак 9 
Сирија 1 
Иран 1 
Египат 1 

Мароко 2   

 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 21.07.2020. 

године, слободе су лишили лице иницијала М.П. из Добоја, за којим је била 
расписана Централна потјерница на основу наредбе Казнено – поправног 
завода Тузла. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 21.07.2020. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је на подручју општине Дервента, у времену од 21.06. до 
21.07.2020. године, непознато лице провалило у његову кућу у којој он тренутно 
не станује, одакле је отуђило кућанске апарате. О догађају је обавијештен 
Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Љубиње пријављено је да је од једног лица 

украдено око 15 кубних метара огревног дрвета. Полицијски службеници 
Полицијске станице Љубиње настављају рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

 



Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала О.М. починило кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча 21.07.2020.године 

лишили су слободе лице Д.М. из Фоче због основа сумње да се исти у 
алкохолисаном стању  недолично понаша и вријеђа комшије у селу Биротићи, 
општина Фоча, а да је приликом изласка на лице мјеста код истог затечено 
оружје за које исти не може имати дозволу за држање.  О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац, а предмети/војничка пушка као и већи број 
метака и оквира за исту/ су привремено одузети уз сагласност поступајућег 
тужиоца, а по наредби Основног суда у Фочи. Рад на комплетирању и 
документовању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних мaтерија“  је у току. 

 
 
 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, извршили су 

увиђај саобраћајне незгоде која се догодила на регионалном путу Сребреница-
Скелани, у мјесту Скелани, 21.07.2020. године око 08,10 часова, у којој су 
учествовали Н.М. из Р. Србије, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Fiat“ и М.М. из Сребренице, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„VW Caddy“. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне повреде су задобиле М.М. и 
С.И. које су се налазиле у путничком аутомобилу „Fiat“. Повријеђеним лицима је 
указана љекарска помоћ у Дому здравља Сребреница, одакле су упућене у 
Јавну здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


