
На подручју Републике Српске, 19.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 13 

**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): 1 

 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 4 

 остали прекршаји: 7 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 14) 



 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 4 ПУ Б. Лука 115 УКУПНО 119 

Ирак 3 
Гана 1 

Мароко 1 
Алжир 4 
Непознато 110 

 

 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 ПУ Добој  

 
Полицијској станици Теслић, 19.08.2020. године, пријављено је да су у 

току претходног дана у Теслићу, из необезбјеђеног помоћног објекта отуђена 
два бицикла. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Добој у претходна 24 часа 
лишили су слободе четири возача који су управљали возилом под дејством 
алкохола од тога три из Добоја и један из Станара, као и по једног пјешака из 
Добоја и Брода, који се се кретали коловозом у алкохолисаном стању. Код 
возача из Добоја, лица иницијала А.Б.  утврђено је присуство алкохола у 
организму од 2, 80 g/kg, код лица иницијала Р.Д. 1, 88 g/kg, док је лице 
иницијала М.Ј. одбило да се подвргне алкотестирању. Код возача лица 
иницијала М.И. из Станара је утврђено присуство алкохола у организму у 
количини од 2, 56 g/kg. Код пјешака лица иницијала  Ј.М. из Брода је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1, 82 g/kg док је код пјешака С.Ч. из Добоја, 
утврђено присуство алкохола у организму од 2, 05 g/kg. Наведена лица ће 
након престанка разлога за задржавање бити пуштена на слободу и истима ће 
бити уручени прекршајни налози за почињене прекршаје из области Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској  станици Соколац, дана 19.08.2020. године  пријављено је да 

је из куће  приватног власништва у Сокоцу, отуђена веће количина златног 
накита, новац у различитим апоенима и валутама и ватрено оружје-пиштољ. 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 



проналаску извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. О 
свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Власеница, 19.08.2020. године, пријављено је да у 

улици Светосавска, општина Власеница, непозната лица стварају прекомјерну 
буку управљајући путничким аутомобилима. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Власеница који су изласком на лице мјеста затекли 
путнички аутомобил марке „Peugeot” у којем су се налазили Ж.В. и Л.Ђ. оба из 
Власенице и путнички аутомобил марке „VW Golf” у којем се налазио  Ђ.В. из 
Власенице. Наведена лица су наставила са чињењем прекршаја вријеђањем 
полицијских службеника. Извршеним алкотестирањем код лица Ђ.В. и Л.Ђ. 
утврђено је присуство алкохола у организму, а због сумње да ће наставити са 
чињењем прекршаја, лица Ђ.В. и Л.Ђ. су лишена слободе. У току је рад на 
документовању почињених прекршаја. 
 
  На магистралном путу Зворник-Тузла, у мјесту Цапарде, општина 
Осмаци, 19.08.2020. године око 15,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Ш.К. из Осмака, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Mercedes” и И.Л. из Осмака, који је управљао комби возилом марке 
„Citroen”. У овој саобраћајној незгоди, И.Л. је задобио тјелесне повреде које су 
констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 
 
 ПУ Мркоњић Град 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Мркоњић Град, 19.08.2020. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
иницијала Н.М. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,16 g/kg. 

 
 ПУ Градишка 
 

На локалном путу у мјесту Сеферовци, општина Србац, 19.08.2020. 
године у 18,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учестовали 
путнички аутомобил марке „Citroen“ којим је управљао Б.И. из Дервенте и 
путнички аутомобил марке „Mercedes“, којим је управљала С.Ђ. из Прњавора са 
којом се у возилу као сувозач налазио Б.Ђ. из Прњавора, који су у овој 
саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде, док је на возилима наступила 
материјална штета. Увиђај на лицу мјеста извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Србац. 
 
 


