
На подручју Републике Српске, 25.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 КД) 

УКУПНО КД: 29 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 1 

 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): 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 1 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 9 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 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: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 16 
 

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 Бања Лука 
52 

ПУ Приједор 2 ПУ Добој 5 ПУ Градишка 
4 

ПУ Фоча 5 

 Мароко 2 Либија 2 
Мароко 2 
Алжир 1 

Алжир 1 
Мароко 3 

Бангладеш 
5 

 
Укупно 68 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

  
 ПУ Добој  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 25.08.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Д.П. са 
подручја града Добоја,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2, 24 g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској  станици Источна Илиџа, дана 25.08.2020. године 

пријављено је да је  лице иницијала Е.А. из Сарајева упућивао вербалне 
пријетње по живот раднику запосленом у фирми за технички преглед возила у 
Источној Илиџи, а затим га и физички напао. О свему обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијској станици Трново, дана 25.08.2020. године пријављено је да је 

из објекта рибњака који се налази на територији општине Трново отуђена 
водена пумпа. Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у 
току је рад на проналску извршиоца и документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 



Полицијској станици Требиње, пријављено је да је лице иницијала В.Г, на 
уласку у Стари Град у Требињу физички напало друго лице, нанијевши му 
тешке тјелесне повреде. Наведени догађај је Окружно јавно тужилаштво у 
Требињу квалификовало као кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. У току је 
рад на документовању кривичног дјела „Тешка тјелесна повреда“. 

 
Полицијској станици Билећа, пријављено је да је у једном кафе бару у 

Билећи извршена провала, којом приликом је једно или више лица отуђило око 
480,00 конвертибилних марака. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Р. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала А.Н. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 

 
 ПУ Зворник 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, идентификовали су 

лице Д.Ђ. из Милића, које се сумњичи да је 23.08.2020. године, из медицинске 
установе у Милићима, отуђило одређену количину новца. Полицијски 
службеници су код осумњиченог пронашли дио отуђеног новца али и пвц кесицу 
у којој се налазила прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну 
дрогу хероин. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Источном Сарајеву. Против осумњиченог слиједи подношење 
извјештаја због кривичног дјела „Крађа“, а због пронађене прашкасте материје 
лицу је издат прекршајни налог на основу Закона о спречавању и сузбијању 
злоупотребе опојних дрога.  
 
 ПУ Мркоњић Град 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 25.08.2020. године, 
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала А.А. из Шипова, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,86 g/kg. 
 
 
 

 
 
 

 
 


