
На подручју Републике Српске, 30.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 63 Укупно 63 

  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, приликом 

обављања редовних послова и задатака, 30.07.2020. године код лица иницијала 
Н.З. пронашли су и одузели око 3,6 грама бијеле прашкасте материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“. 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. 
  
 ПУ Добој  

 
Полицијској станици Добој 1, 30.07.2020. године, пријављено је да је 

извршена провала у стан у Добоју, одакле је отуђен накит и други предмети. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.07.2020. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Н.С. из Добоја, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 59 g/kg. 
 

ПУ Истоно Сарајево 
 

Припадници Полицијске станице Источна Илиџа, 30.07.2020. године 
лишили су слободе лице иницијала Р.С. из Источне Илиџе због основа сумње 
да је починио кривично дјело „Угрожавање сигурности“. Лице се сумњичи да је 
упућивао озбиљне пријeтње по живот и тијело више лица, те код истих изазвао 
осјећај угрожености. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево. У току је рад на документовању предмета. 

 



 Полицијској станици Соколац, дана 30.07.2020. године пријављено је да 
у улици Арсена Петрушића, општина Соколац гори возило „Голф А-2“. По 
овлашћењу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву  извршен је увиђај на лицу мјеста. Полицијски службеници 
предузимају мјере и радње на утврђивању узрока пожара. 

 
Полицијској станици Трново, дана 30.07.2020. године пријављено је да је 

лице иницијала М.А., са више градилишта на подручју општине Трново, отуђило 
већу количину грађевинског материјала. О свему је обавијештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајаво и у току је рад на 
документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 30.07.2020. године пријављено 

је да је лице иницијала С.Е. из стана у улици Војводе Радомира Путника, 
општина Источна Илиџа, отуђило више комада електричних апарата и 
предмета. О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајаво и у току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Источни Стари Град, дана 30.07.2020. године 

пријављено је да је у раним јутарњим часовима дана 30.07.2020. године у 
мјесту Булози, општина Источни Стари Град, непознати извршилац или више 
њих из бензинске пумпе отуђио пакет у ком се налазила одређена 
документација. 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 Братунац, 30.07.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из путничког аутомобила марке „Mercedes”, који 
је био паркиран у улици Гаврила Принципа, општина Братунац, отуђило 
торбицу у којој се налазила одређена количина новца. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Братунац који су о свему обавијестили дежурног 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Братунац, 30.07.2020. године, пријављено је да Г.Ч. 

држављанин Републике Србије, путем телефона шаље пријетеће поруке 
оштећеној. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац који 
су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“. 

 
Полицијској станици Братунац, 30.07.2020. године, пријављено је да је на 

локалном путу у мјесту Брезак, подручје општине Братунац, приликом вожње 
дошло до запаљења путничког аутомобила марке „Rover“, којим је управљао 
З.И. из Братунца. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац 
као и припадници Територијалне ватрогасне јединице Братунац који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. У току је рад 
на документовању наведеног догађаја. 

 
 


