
На подручју Републике Српске, 27.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**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): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
7, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 25 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 

ПУ Приједор  
3 

ПУ Бања Лука 
45 

ПУ Добој 1 ПУ Требиње 1 Укупно  50 

Авганистан 3  Алжир 1 Турска 1  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

 ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 27.08.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала И.Ђ. са 
подручја општине Модрича,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 3, 27 g/kg. 
 
  Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 27.08.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала П.С. са 
подручја општине Брод,   возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1, 62 g/kg. 
 

Полицијској станици Добој 2, 27.08.2020. године, пријављено је да је у 
претходна три дана у шуми на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча 
и одвоз дрвних сортимената, укупне дрвне масе од 9, 96 м3. По наведеном су 
поступили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 који су извршили 
увиђај, а потом оперативним радом на терену пронашли отуђене  дрвне 
сортименте у дворишту куће лица иницијала С.М. са подручја града Добоја. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој 
који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа пријављено је да је једно лице физички 

напало друго лице. У току је рад на документовању кривичног дјела „Насиље у 
породици или породичној заједници“. 

 



 ПУ Зворник 
 
Полицијској  станици Братунац, 27.08.2020. године, пријављено је да 

лица Ж.Ј. и Р.А. оба из Братунца, путем телефона упућују озбиљне пријетње 
пријавитељу. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац који 
су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“. 
 
  На магистралном  путу Зворник-Бијељина, у мјесту  Челопек, град 
Зворник, 27.08.2020. године  око 16,30 часова, догодила се саобраћајна  
незгода у којој су учествовали О.Т. из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Passat” и Д.М. из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Peugeot”. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је 
задобио Г.Е. из Зворника, који се налазио у путничком аутомобилу „Peugeot”. 
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. У току је рад на 
документовању саобраћајне незгоде. 
 
  Полицијској станици Милићи, 27.08.2020. године, пријављено је да је у 
предузећу приватног власништва у мјесту Нова Касаба, општина Милићи, избио 
пожар. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи и 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Милићи који су локализовали 
пожар, приликом чега није било повријеђених лица. Увиђај ће бити извршен од 
стране полицијских службеника Полицијске управе Зворник. 
 
 ПУ Фоча 
 

Полицијској станици Фоча 27.08.2020.  године пријављено је да је у 
Универзитетску болницу Фоча примљено лице Р.В. са прострелном раном у 
предјелу стопала, те да се ради о саморањавању лица. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац, а на лицу мјеста у селу Јечмиште, општина Фоча, 
у породичној кући оштећеног, извршен је увиђај од стране полицијских 
службеника. Том приликом пронађено је и ватрено оружје-војничка пушка која је 
и одузета. Даљи рад на документовању кривичног дјела „Недозвољена 
производња и промет  оружја или експлозивних материја “ је у току. 
 
 

 
 
 

 
 


