
На подручју Републике Српске, 20.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 25 

**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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 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: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 32 ПУ Добој 10 ПУ Приједор 6 ПУ Градишка 3 УКУПНО  51 

Мароко  2 
Неутврђено 30 

Мароко  10 Сирија  6 Сирија  3  

  

 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 20.07.2020. године, пријављено је да је на 

подручју Града Добоја, непознато лице насилно отворило улазна врата 
слкадишта фирме у изградњи власништво оштећеног лица, одакле је отуђило 
његов мотоцикл мрке „јамаха“. О догађају је обавијештен Дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је један путнички 

аутомобил оштећен на паркинг простору. У току је документовање кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“, за које постоје основи сумње да га 
је починило лице иницијала Д.Р. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Припадници Јединице жандармерије Пале, 20.07.2020. године око 20,50 

часова у улици Јована Цвијића у Палама, контролисали су путнички аутомобил 
марке „Audi“ тип „A6“, којим је управљало лице А.Ш. из Пала. У возилу је 
пронађено и одузето ватрено оружје - пиштољ са припадајућим оквиром и пет 
метака калибра 7,65 мм. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево. У току је документовање кривичног дјела 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 



 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, 20.07.2020. године 

око 20,30 часова у Атинској улици у Бијељини извршили су контролу лица М.Г. 
Приликом контроле код истог су пронашли и привремено одузели око 1 грам 
зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану.  Против наведеног лица следе Законом предвиђене мјере и радње. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници ПС Ново Горажде предузимају мјере и радње на 

откривању и документовању кривичног дјела „Кривотворење новца“ које је 
пријављено од стране раднице трговинске радње у Новом Горажду, да је иста 
запримила очигледно кривотворену новчаницу. Наиме, НН лице је након 
куповине одређеног артикла у трговинској радњи „Адриа“ у Новом Горажду 
платило радници новчаницом у износу од 100 конвертибилних марака и по 
добијеном кусуру ужурбано се удаљило са возилом у правцу Горажда ФБиХ. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ. Рад на 
расветљавању кривичног дјела „Кривотворење новца“ је у току, док ће у 
наредном периоду сумњива новчаница бити предмет вјештачења, а након 
комплетирања предмета надлежном тужилаштву биће поднесен одговарајући 
Извјештај. 

 
 


