
 

 

На подручју Републике Српске, 26.07.2020. године евидентирано је 

 

КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 1, 

Зворник 3, Градишка 3, 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): 2 

• чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

• остала КД против имовине: 3 

• остала КД: 7 

 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 4, Приједор 3, 

Зворник 0, Градишка 6, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 17 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 22 

• чл. 8. (вријеђање): 4 

• 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): 3 

• остали прекршаји: 9 

 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 3, 

Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 

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

повријеђена лица: 4) 

• са материјалном штетом: 15 

 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 1 

• експлозије: 0 



• хаварије: 0 

 

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

• укупно: 1 

• позитивних: 0 

 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Добој ПУ Приједор 7    ПУ Бијељина 7     ПУ Бања Лука 9   Укупно 107 

Ирак 2              Пакистан 7                    Мароко 7   

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

ПУ Бања Лука 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, приликом обављања 

редовних послова и задатака у улици Скендера Куленовића у Бањалуци, 24.07.2020. код 

лица иницијала Д.Ц. пронашли су и одузели око 1,23 грама зелене биљне материје која 

својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те 

против истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због 

почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, приликом обављања 

редовних послова и задатака у улици Булевар војводе Степе Степановића у Бањалуци, 

26.07.2020 уочили су саобраћајну незгоду те у непосредној близини учесника 

саобраћајне незгоде на коловозу пронашли упаковану зелену биљну материју која 

својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ укупне тежине око 1,67 грама. 

О наведеном обавијештен дежурни тужилац ОЈТ Бањалука, који је овластио полицијске 

службенике да на лицу мјеста изврше увиђај те да након комплетирања свих чињеница 

и сазнања ОЈТ Бањалука доставе Извјештај о предузетим мјерама и радњама. 

 

ПУ Добој  

 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 25.07.2020. године, 

идентификовали су и лишили слободе лице иницијала Б.Ж. и А.К., оба из Добоја, за 

које постоји основ сумње да су исти дан развалила улазна врата у стану власништво 

лица иницијала Н.А. из Добоја, а потом разбила стакло на једном од прозора у стану те 

оштетила слушалицу на интерфону у ходнику стана, након чега су се удаљила са лица 

мјеста. Истог дана Полицијској станици Добој 1 пријављено је да је од стране 

непознатих лица у току провала у стан. Након документовања и комлпетирања 

предмета против лица иницијала Б.Ж. и А.К. ће Окружном јавном тужилаштву Добој 

бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Насилничко понашање“. 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 24.07.2020. године, 

приликом контроле мотоцикла марке „Хурицане” којим је управљало лице иницијала 

А.Д. са подручја града Добоја,  пронашли су пластичну врећицу у којој се налазила 

бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“, 

укупне тежине од 18, 075 г. Након извршеног вјештачења наведене материје, наставиће 

се даљи рад.    



 

ПУ Источно Сарајево 

 

Полицијској станици Рогатица, дана 26.07.2020. године пријављено је да је у 

току ноћи 25-26.07.2020. године у улици Трг ослободилаца број 26, општина Рогатица, 

непознати извршилац или више њих из трговинске радње отуђио мању количину новца 

и за сада неутврђену количину цигарета. О свему је обавијештен тужилац Окружног 

јавног тужилаштва Источно Сарајаво, извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 

проналску извршиоца кривчног дјела „Тешка крађа“. 


