
На подручју Републике Српске, 24.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 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): 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 13 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање): 8 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 21 
 

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 Бања Лука 
65 

ПУ Мркоњић 
Град 1 

ПУ Добој 2 ПУ Градишка 
12 

Укупно 80 

 Мароко 1 Либија 1 
Мароко 1 

Авганистан 2 
Алжир 4 
Мароко 6 

 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

  
 ПУ Добој  
 

Полицијској станици Теслић, 24.08.2020. године, пријављено је да је у 
претходном периоду на подручју општине Теслић извршена провала у дрвени 
помоћни објекат, одакле су отуђене разне машине и други предмети. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 24.08.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Р.Р. из 
Брода, бициклисту код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 66 
g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској  станици Источно Ново Сарајево, дана 24.08.2020. године , 

око 03,00 часова пријављено је да је на бензинској пумпи у улици Војводе 
Радомира Путника у Источном Сарајеву непознати извршилац отуђио 
неутврђену количину цигарета. Полицијски службеници извршили су увиђај на 
лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању и проналаску извршиоца 
кривичног дјела „Тешка крађа“. О свему обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
 ПУ Зворник 
 



Полицијској  станици Зворник, 24.08.2020. године, пријављено је да лице 
Е.Т. из Зворника, путем телефона шаље пријетеће поруке оштећеној. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијској станици Зворник, 24.08.2020. године, пријављено је да је  

дошло до пожара на помоћном  објекту у мјесту Ђулићи, град  Зворник. По 
пријави су поступили  полицијски службеници ПС Зворник  као и припадници 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник који су локализовали пожар, 
приликом чега је утврђено је да је у помоћном објекту изгорио путнички 
аутомобил марке „Renault” и алат који се налазио у објекту, док повријеђених 
лица није било. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће 
накнадно утврђени. 

 
 ПУ Градишка 
 

На локалном путу у мјесту Горњи Срђевићи, општина Србац, 24.08.2020. 
године у 16,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учестовали 
путнички аутомобил марке ’’ VW Golf’’ којим је управљала А.С. из Српца са 
којом су се у возилу налазила и два малољетна путника Д.С. и Д.С. и путнички 
аутомобил марке „VW Polo“ којим је управљао С.Ћ. из Прњавора. У овој 
саобраћајној незгоди један од малољетних путника Д.С. је задобио тјелесне 
повредеи превежен је у Универзитетско клинички центар Републике Српске. 
Увиђај на лицу мјеста извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Србац. 
 

У улици 11. Новембра, општина  Србац, 24.08.2020. године у 17,47 
часова, догодила  се саобраћајна незгода у којој  су учествовали путнички 
аутомобил  марке ''BMW X3’’којим је управљала Б.П. из Српца и мотоцикл 
марке ’’Keeway’’ којим је управљао малољетни Д.Б. са којим се као сувозач на 
мотоциклу налазио малољетни Ђ.Д. оба из Српца. У овој саобраћајној незгоди 
возач мотоцикла Д.Б. је задобио тјелесне повреде и превежен је у 
Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај на лицу мјеста 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Србац. 
 
  
 
 

 
 
 

 
 


