
На подручју Републике Српске, 13.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 23 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 12 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање): 7 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 79 УКУПНО  79 

Неутврђено 79  
  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 13.07.2020. године, обратило се оштећено 

лице из Добоја и пријавило да је тога дана у времену од 11,00 до 13,00 часова, 
непознато лице провалило у његов стан, одакле је отуђило новац. Полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 1 извршили су увиђај. О догађају је 
обавијештен Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 13.07.2020. године, обратило се оштећено 

лице из Добоја и пријавило да је у времену од 10.07.2020. године до момента 
пријаве, непознато лице провалило у његов стан, одакле је отуђило новац. 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 извршили су увиђај. О 
догађају је обавијештен Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 13.07.2020. године, обратило се оштећено 

лице из Теслић и пријавило да је у времену од 06.07.2020. године до момента 
пријаве, непознато лице провалило у подрумске просторије зграде у којој 
станује, одакле је отуђило бицикл. Полицијски службеници Полицијске станице 
Теслић извршили су увиђај. 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 Гацко пријављено је да је лице иницијала О.М. 

оштетило апарат за игре на срећу у једном угоститељском објекту у Гацку. У 



току је рад на документовању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Д.С. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској  станици Сребреница, 13.07.2020. године, пријављено је да је 

оштећени, путем друштвених мрежа, добио увредљиве и пријетеће поруке. 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 документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила у мјесту 
Јардан, град Зворник, 13.07.2020. године око 17,30 часова, у којој су 
учествовали С.Л. из Сребренице, који је управљао теретним моторним возилом 
марке „Man” и Н.Ј. из Зворника, који је управљао теретним моторним возилом 
марке „Man”. У овој саобраћајној незгоди, С.Л. је задобио тјелесне повреде, које 
су констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Градишка 
 
У улици Сарајевска, општина Србац, 13.07.2020. године око 23,20 часова, 

догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза мотоцикла марке 
’’Honda’’, којим је управљао М.Ш. из Српца, који је у овој саобраћајној незгоди 
задобио тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице Србац. 

 
 ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 13.07.2020. године 

пријављено је да је непознато лице или више њих из угоститељског објекта у 
улици Цара Лазара у Источном Сарајеву отуђило око 1.000 КМ из апарата за 
игре на срећу. Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. О свему 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
Полицијски службеници Полицијске сатанице Соколац су прегледом 

видео надзора идентификовали путнички аутомобил и возача који је дана 
11.07.2020. године у улици Грује Новаковића у Сокоцу извршио радњу 
претицања колоне возила која се налазила под полицијском пратњом. Лицу 
М.Н. из Сокоца одузето је возило марке „Volkswagen“, тип „Golf2“, на којем су се 
налазиле неприпадајуће регистарске ознаке. Наведени ће бити санкционисан у 
складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ, док 
ће надлежном тужилаштву против истог бити достављен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Посебни случајеви фалсификовања“. 

 



  
 
 
 
 
 
 


