
На подручју Републике Српске, 07.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 23 

**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): 0 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 10 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 27 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 10 

 остали прекршаји: 14 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 24, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 35 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 12) 



 са материјалном штетом: 27 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 2 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ БЛ - 139   ПУ ТР - 2 ПУ ПД - 9               ПУ ЗВ - 13                                   УКУПНО - 163 

Непознато - 139 Палестина - 2 Мароко - 9 Сирија - 7; 

 Либија - 2; 

 Иран - 2; 
Алжир - 1; 

 Тунис - 1 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 07.07.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала М.М. за којим је била расписана 
потрага од стране Министарства унутрашњих послова Федерације Босне и 
Херцеговине због почињеног кривичног дјела „Крађа“. Наведено лице је 
предато у надлежност Судске полиције Средњобосанског кантона. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 07.07.2020. 
године, приликом обављања редовних послова и задатака, извршили су 
одузимање путничког аутомобила марке Ауди А4 (Audi A4), којим је управљало 
лице иницијала Н.С., јер је приликом контроле утврђено да возило није 
оцарињено нити регистровано. На возилу су се налазиле неприпадајуће 
регистарске ознаке. Против Н.С. биће поднешен Захтјев за покретање 
прекршајног поступка због почињених прекршаја из области Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини надлежном суду. 
О свему је обавјештена Управа за индиректно опорезивање, која ће предузети 
мјере и радње из своје надлежности. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном ужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Б. починило кривично дјело „Изазивање опште 
опасности“. 

 
ПУ Зворник 



 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 07.07.2020. 
године око 15,15 часова, у улици Карађорђева, град Зворник, у којој је 
учествовао З.М. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„VW Golf” и једно малољетно лице, које је том приликом задобило тјелесне 
повреде. Повријеђени малољетник је превезен у Јавну здравствену установу 
Болница Зворник ради указивања љекарске помоћи. Полицијски службеници 
настављају даљи рад на документовању саобраћајне незгоде. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 07.07.2020. 
године око 16,00 часова, на основу расписане централне потјернице, лишили 
слободе А.С. из Зворника. Наведено лице је предато у даљу надлежност 
Oкружном центру Судске полиције Бијељина. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској  станици Фоча  07.07.2020. .године пријављено је да је К.В. из 

Фоче већ дужи временски период пријети по живот и тијело својим комшијама 
С.Т. и њеној породици  у ул. Цара Лазара у Фочи , те да су исти у сталном 
страху да ће именована пријетњу и извршити. О догађају је обавјештен 
дежурни тужилац надлежног тужилаштва. Рад на расветљавању кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“ је у току. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


