
На подручју Републике Српске, 29.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Требиње 1 ПУ Добој 4 ПУ Бања Лука 
150 

Укупно 155 

Либија 1 Либија 3 
Пакистан 1 

  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, приликом 

обављања редовних послова и задатака у улици Пут српских бранилаца у 
Бањалуци, 29.07.2020. године, извршили контролу путничког аутомобила марке 
„Nisan Primera“ којим је управљало лице иницијала Ф.С. Приликом контроле код 
лица Ф.С. пронађено је и одузето око 0,42 грама зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе, 
те је извршено алкотестирање којом приликом је утврђено 0,46г/кг алкохола у 
организму. Над истим је извршен и дрога тест, гдје је утврђено присуство опојне 
дроге ТХЦ у организму. Против Ф.С. слиједи подношење Захтјева за покретање 
прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 
производњи и промету опојних дрога. Лице је санкционисано и због почињених 
прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 
у БиХ. 
 

ПУ Истоно Сарајево 
 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 29.07.2020. године пријављена 

је неовлашћена потрошња гаса, на мјесту потрошача у улици Војводе 
Радомира Путника, oпштина Источна Илиџа. О свему обавијештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, у току је расвјетљавање и 
документовање кривичног дјела „Крађа електричне енергије или природног 
гаса“. 

 
ПУ Бијељина 
 



Полицијска станица Бијељина 2, 29.07.2020. године око 08,30 часова од 
стране оштећеног лица, запримила је пријаву, да му је у току ноћи извршена 
провала у помоћни објекат-гаражу одакле су му отуђене двије моторне тестере. 
По запримљеној пријави поступили су полицијски службеници који су извршили 
увиђај лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка 
крађа''. 

 
На магистралном путу Шамац – Модрича у мјесту Писари, 29.07.2020. 

године око 19,30 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним 
повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су мотоцикл '' Јамаха'' којим је 
управљао М.В.  и путнички аутомобил '' Џета''  којим је управљао М.В. У 
саобраћајној незгоди лице  које је управљало мотором задобио је повреде 
главе исти је задржан у Општој болници Добој на даљем лијечењу. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је једно лице дужи 

временски период врши психичко и физичко насиље над другим лицем. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Насиље у породици или породичној 
заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник-Тузла, у мјесту Црни Врх, 29.07.2020. 

године око 19,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Д.Х. из Тузле, који је управљао теретним возилом марке „Man” и 
М.О. из Сарајева, који је управљао теретним возилом марке „Man”, који је у овој 
саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Повријеђеном је указана 
љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај је 
извршен од стране полицијских службеника Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

Полицијској станици Зворник, 29.07.2020. године, пријављено је да је  на 
пословном простору који  се налази у оквиру стамбене  зграде у улици Браће 
Југовић, град Зворник, избио пожар. По  пријави су поступили полицијски 
службеници Полицијске управе Зворник као и припадници Професионалне 
ватрогасне јединице Зворник који су локализовали пожар, приликом чега није 
било повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва у Бијељини. Истрага је у току. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Козарска Дубица, у мјесту Гашница, 

град Градишка, 29.07.2020. године око 23,00 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке ’’Peugeot’’којим је 
управљала И.Ђ. из Градишке, која је у овој саобраћајној незгоди задобила 
тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 


