
На подручју Републике Српске, 25.06.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 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: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 12 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 8 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

 

 

  
  

            ПУ БЛ - 76 ПУ ДО - 2 ПУ ПД - 2    ПУ ГР - 25     ПУ ЗВ - 19                      УКУПНО - 124 
 

Мароко - 6; Сирија - 1 
Либија - 1; Непознато - 68 

Иран - 2 Иран - 2 Пакистан - 19 
Сирија - 6 

Бангладеш - 16 
Пакистан - 3 

Мароко - 6; Сирија - 7; Иран - 4; Пакистан - 22 
Либија - 1; Непознато - 68; Бангладеш - 16  

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управа Бања Лука, приликом 
обављања редовних послова и задатака, 25.06.2020. код лица В.Ш. пронашли 
су и одузели око 3,5 грама зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ и код лица иницијала Г.Г. пронашли су и 
одузели око 0,95 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Марихуану“. Лица су лишена слободе те против истих слиједи 
подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног 
прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
надлежном суду. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 25.06.2020. године, око 06, 10 часова, 

пријављено је гори породична кућа власништво лица иницијала Б.И. из 
Дервенте, који се тренутно налази у иностранству. У пожару који су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Дервента 
повријеђених лица није било, док је унутрашњост куће дјелимично изгорјела. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Пoлицијске станице Дервента, 
инспектор за експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Добој а 
истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  Рад 
по наведeном је у току. 

 
 ПУ Требиње 
 



Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње пријављено је 
да се догодила саобраћајна незгода у насељу Бањевци, град Требиње. 
увиђајем је утврђено да су у незгоди учествовали један путнички аутомобил 
„Volkswagen“, тип „Golf V“ којим је управљало лице иницијала Д.М. и један 
бициклиста иницијала В.Б. У незгоди је бициклиста задобио тешке тјелесне 
повреде. Полицијска управа Требиње апелује на све учеснике у саобраћају да 
поштују саобраћајне прописе. 
 

ПУ Бијељина 
 

Полицијска станица Јања, 25.06.2020. године, запримила је пријаву од 
стране оштећеног лица , да су НН лица или више њих насилно ушли у његову 
породичну кућу, одакле су отуђили новац. По пријави поступили полицијски 
службеници, који су извршили увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка крађа''. 
 
 ПУ Градишка 
 

На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Романовци, град 
Градишка, 25.06.2020. године око 04,40 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке ''Peugeot'' којим је 
управљала Д.Р. из Бања Луке, која је у овој саобраћајној незгоди задобила 
тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 
 
  Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 25.06.2020. године, 
око 21,23 часова лишили су слободе лице С.Ш. из Српца, због управљања 
возилом под дејством алкохола. Након престанка разлога за задржавање 
наведено лице је пуштено на слободу, а истом је уручен прекршајни налог због 
почињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 25.06.2020. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у мјесту Красанпоље, општина Братунац, лице М.А. 
физички напало лице С.О. нанијевши му тјелесне повреде. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Братунац. Лицу С.О. је указана љекарска 
помоћ у Дому здравља Братунац, одакле је упућен у Јавну здравствену 
установу Болница Зворник на даље збрињавање. Полицијски службеници 
настављају даљи рад на документовању догађаја. 

 
  
 
  
 
 
  
 
 


