
На подручју Републике Српске, 26.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
8, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД: 26 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 14 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 21, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 26 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 

ПУ Добој 1 ПУ Бања Лука 41 УКУПНО 42 

Мароко 1 Мароко 2 
Неутврђено 39 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

  
 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су лица иницијала Д.Ш. и Д.Д. починила кривично дјело „Крађа“. 

 
 ПУ Зворник 
 

На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Ђевање, град Зворник, 
26.08.2020. године око 20,20 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „VW Golf” којим је 
управљао Д.Л. из Зворника, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне 
повреде. Повријеђеном лицу 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. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница, 26.08.2020. 

године око 03,40 часова, у улици Илије Бирчанина, општина Власеница, 
зауставили су и контролисали теретно возило марке „Fiat” којим је управљао 
Ж.Ј. из Братунца и теретно возило марке „Volkswagen” којим је управљао П.Ђ. 
из Братунца. Приликом контроле, утврђено је да се у возилима налази већа 
количина ситне стоке која се превози без пратеће документације, коју су 
полицијски службеници предали у даљу надлежност ветеринарском инспектору 
ради предузимања мјера и радњи из своје надлежности. 

 



Полицијски  службеници Полицијске станице Власеница, 26.08.2020. 
године око 21,30 часова, лишили су слободе С.С. из Сарајева, који је управљао 
путничким аутомобилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 2,27 g/kg алкохола у организму. 
 
 ПУ Фоча 
 

Полицијској станици Фоча 26.08.2020.  године пријављено је да је истог 
дана у времену  од 06,30 до 16,15 часова, НН лице или више њих извршило 
насилно обијање улазних врата у стану власништво П.С. који се налази у ул. 
Степе Степановића у Фочи те том приликом из истог отуђило златни накит. О 
догађају је обавјештен поступајући тужилац, увиђај су  обавили полицијски 
службеници Полицијске Управе Фоча. Рад  на расветљавању кривичног дјела  
„Тешка крађа“ је у току. 
 
 

 
 
 

 
 


