
 

 

На подручју Републике Српске, 20.07.2021. године евидентирано је: 
  
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 



 

 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Бања Лука 3 Укупно 3 

Ирак 3 Ирак 3 

 
 
  

Активности и резултати 
 
 ПУ Бања Лука 
 

 Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 20.07.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала В.Ч. из Бањалуке, за којим је расписана 
потрага од стране ПУ Бањалука због постојања основа сумње да је починило 
кривична дјела „Тјелесна повреда“, „Оштећење и одузимање туђе ствари“ и 
„Угрожавање сигурности“. У току је криминалистичка обрада лица. 
 

ПУ Добој 
 
 Полицијској станици Модрича, 20.07.2021. године, пријављено је да је тог 
дана у времену од 7,00 до 17,45 часова, извршена провала у кућу оштећеног 
лица у Модричи, при чему је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.  
  

Полицијској станици Брод, 20.07.2021. године, обратио се власник 
предузећа из Брода и пријавио да је лице иницијала С.Ћ. из поменутог мјеста 
утајило повјерена новчана средства. Пријавитељ је такође изјавио да му је 
непознато лице из Тешња лично пријетило да ће му запалити предузеће 
укулико не намири новац који је од њега узело и утајило лице иницијала С.Ћ., 
тако што се представивло као радник поменутог предузећа из Брода. У току је 
рад на расвјетљавању кривичних дјела „Утаја“ и „Угрожавање сигурности“.  
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 20.07.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Е.М. из Брода, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,66 g/kg. 
 
 
 



 

 

 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Зворник, 20.07.2021. године око 21,30 часова, 
пријављено је да је у угоститељском објекту у мјесту Дивич дошло до 
нарушавања јавног реда и мира физичким обрачуном између Б.Р. из Зворника и 
В.Т., такође из Зворника. Том приликом повреде кухињским ножем задобило је 
лице В.Т. које је превежено у Хитну помоћ Дома здравља Зворник, гдје му је 
указана медицинска помоћ. О свему наведеном обавјештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је овластио полицијске службенике 
Полицијске станице Зворник да предузму мјере и радње на расвјетљавању 
наведеног догађаја. Лице Б.Р. је лишено слободе, док ће се према истом 
поднијети одговарајући извјештај надлежном тужилаштву, сходно степену 
повреда код оштећеног.  
Рад на документовању догађаја се наставља.  
 
 ПУ Требиње 
 
 Полицијској станици Требиње пријављено да је једно или више 
непознатих лица оштетило путнички аутомобил марке „Peugeot 3008“, на начин 
да га је полило непознатом течношћу при чему су настала оштећења фарбе на 
возилу. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружно јавног тужилаштва у 
Требињу које је догађај квалификовао као кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. У току је рад на документовању кривичног дјела. 
 

Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Л.А. починило кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 
 
 

 
 


