
На подручју Републике Српске, 02.06.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 17 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 9 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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 7, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 15 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 9 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ ПР: 
Пакистан-12 
Бангладеш-15 
Авганистан-8 
Алжир-5 
Сирија-1 
Мароко-2 
  

ПУ ИС: 
Пакистан-2 
Авганистан-1 

ПУ ГР: 
Мароко-4   Либија-1 
Алжир-3    Сирија-2 

   УКУПНО :  56  
Пакистан-14 
Бангладеш-15           Либија-1 
Авганистан-9 
Алжир-8 
Сирија-3 
Мароко-6 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступили су по 

пријави да је дана 02.06.2020. године око 09,30 часова у улици Булевар Војводе 
Степе Степановића у Бања Луци, од стране непознатог, наоружаног и 
маскираног лица извршено кривично дјело разбојништво, над радницом 
спортске кладионице. На лицу мјеста извршен је увиђај. Материјална штета 
причињена кривичним дјелом износи око 340КМ. Полицијски службеници 
Полицијске управе Бања Лука, предузимају оперативне и истражне радње у 
циљу расвјетљавања кривичног дјела и откривања извршиоца. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 02.06.2020. године, пријављено је да је у 

претходних неколико дана извршена провала у кућу на подручју града Добоја, 
одакле је отуђена косачица и други предмети. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 02.06.2020. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о изршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала М.Б. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 02.06.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Е.Б. из Градачца, на основу расписане 



потраге од стране  Полицијске управе Градишка. Наведено лице је истог дана 
предато полицијским службеницима ПУ Градишка. 

 
На магистралном путу М1 – 105, у мјесту Велика Буковица, подручје 

града Добоја, 02.06.2020. године, око 12, 10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је учествовало лице иницијала С.П. из Добоја, које је управљало 
путничким аутомобилом марке „VW Sharan“ и лице иницијала С.Б. са подручја 
града Добоја, које је управљало путничким аутомобилом марке „VW Bora“. У 
овој саобраћајној незгоди лице иницијала С.Б. је задобило тешке тјеелсне 
повреде и истом је указана љекарска помоћ у добојској болници. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Добој. 
 
 ПУ Зворник 
 

У улици Светог Саве, град Зворник, 02.06.2020. године око 17,30 часова, 
догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао Р.Т. из Зворника, који је 
управљао путничким  аутомобилом марке „VW Golf“, приликом чега је оштећен 
путнички аутомобил марке „Lada Niva“, који је био паркиран. У овој саобраћајној 
незгоди, Р.Т. је задобио тјелесне повреде и исти се обратио у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске помоћи, гдје 
је задржан на лијечењу. Увиђај на лицу мјеста су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. 
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,72 g/kg 
алкохола у организму. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му је друго лице 

упутило пријетње, што је код истог изазвало осјећај страха и угрожености по 
живот и тијело. У току је рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“. 

 


