
На подручју Републике Српске, 05.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 15 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 10 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 2 

Мароко 2 

ПУ Добо 8 

Мароко 5 

Палестина 1 

Либија 1 

Алжир 1 

ПУ Градишка 19 

Ирак 17 

Иран 2 

ПУ Б.Лука 22      Укупно 51 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.07.2020. 

године, у Бања Луци у ул. Олимпијских побједника, слободе су лишили лице 
иницијала С.А. из Модриче, за којим је била расписана Централна потјерница. 
Истог дана у 18,20 часова лице је предато полицијским службеницима Судске 
полиције, Окружни центар Бања Лука. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.07.2020. 
године, у Бања Луци у ул. Славка Родића, слободе су лишили лице иницијала 
Ф.Ф. из Сарајева, за којим је била расписана Црвена дифузна потјерница. Дана 
04.07.2020. године у 08,45 часова лице је предато полицијским службеницима 
Судске полиције, Окружни центар Травник. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 05.07.2020. 
године, у Бања Луци у ул. Гундулићева, слободе су лишили лице иницијала 
М.С. из Бања Луке, за којим је била расписана Централна потјерница, због 
почињеног кривичног дјела „недозвољен промет акцизних производа“. Истог 
дана у 14,30 часова лице је предато полицијским службеницима Казнено-
поправног завода Бања Лука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 заједно са 

полицијским службеницима Јединице жандармерије ПУ Добој,  03.07.2020. 
године, у три угоститељска објекта у Добоју извршила су оперативно-такитичку 
мјеру и радњу „Рација“, приликом чега је пронађен одбачени пакетић од 
прозирне фолије у коме се налазила непозната прашкаста материја која својим 



изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“, док је више лица прекршајно 
процесуирано због почињеног прекршаја из Закона о агенцијама за 
обезбјеђења лица и имовине и приватној детективској дјелатности и прекршаја 
из Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње запримила је пријаву да се на планини 

Видуша у Требињу врши бесправна сјеча шуме. Полицијски службеници 
изласком на лице мјеста су затекли војно возило „TAM 1“ у коме се у тренутку 
контроле била лица иницијала Б.Д. и М.Д. Након што су чувари Центра за 
газдовање кршом саопштили лицима да ће им огревно дрво, око пет метара 
кубних, бити одузето због непосједовања адекватне документације лице 
иницијала М.Д. одлази са војним возилом, док лице иницијала Б.Д. остаје на 
лицу мјеста. У току је утврђивање чињеничног стања и документовање 
кривичног дјела „Спречавање службеног лица у вршњу службене радње“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Осмаци, 05.07.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће у мјесту Хајвази, општина 
Осмаци, отуђило одређену количину новца и златног накита. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске управе Зворник који су извршили 
увиђај. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 Полицијској  станици Братунац, 05.07.2020. године, пријављено  је да је у 

мјесту Лозничка Ријека, општина Братунац, дошло до међусобне туче између 
лица М.Д. и Р.С. из Братунца, приликом чега су оба лица задобила тјелесне 
повреде. Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ у Дому здравља 
Братунац. Извршеним алкотестирањем, утврђено је присуство алкохола код оба 
лица, након чега су исти лишени слободе. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


