
На подручју Републике Српске, 04.05.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 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 10, Добој 20, Бијељина 20, И.Сарајево 4, Требиње 8, 
Приједор 25, Зворник 4, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 97 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 100 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неолашћена употреба оруја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 96 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 16 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 

ПУ Мркоњић Град 3 

Сирија 3 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су у ул. Милоша 

Црњанског, град Требиње, уочили лица иницијала О.Б. и С.С. у вршењу 
примопредаје опојне дроге која својим морфолошким карактеристикама 
подјсећа на опојну дрогу марихунану. Радњом увиђаја на лицу мјеста су изузета 
три најлонска замотуљка  укупне тежине 3,2 гр. Након документовања предмета 
против лица иницијала О.Б. и С.С. ће Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
бити достављен извјештај за почињено кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу  Градишка – Бања Лука, у мјесту  Брестовчина, 

град Градишка, 04.05.2020. године око 11,40 часова, догодила се  саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Б.Т. из Градишке са путничким аутомобилом 
марке ''Alfa Romeo’’ и  Б.Л. из Градишке са мотоциклом марке ''Honda''. У овој 
саобраћајној незгоди возач мотоцикла Б.Л. задобио је тјелесне повреде. Увиђај 
на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 Полицијској станици  Градишка, 04.05.2020. године око 08,15 часова 

пријављено је да је у улици Обала Војводе Степе, град Градишка, дошло до 
пожара на објекту приватно власништво. Пожар је угашен од стране 
Професионалне ватрогасне јединице Градишка, а увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске управе Градишка заједно са инспектором за 
експлозивне материје и послове заштите од пожара, којом приликом је 
утврђено да је исти изазван услијед загријавања димоводне цијеви у предијелу 



кровне конструкције, након чега се исти проширио на већи дио крова. На 
угоститељском објекту наступила материјална штета, док повријеђених лица 
није било. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се након комплетирања 
предмета ОЈТ Бања Лука достави извјештај о предузетим мјерама и радњама. 

 
 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Језеро, 04.05.2020. године, 

око 19,15 часова, у улици Вука Караџића, општина Језеро, приликом обављања 
редовних послова и задатака извршили су контролу путничког аутомобила 
„Golf“ којим је управљало лице иницијала Х.Ж. из Јајца са којим се у возилу као 
сапутник налазио А.Х. из Шипова. Приликом прегледа лица код А.Х. из Шипова 
пронађена је алуминијска фолија у којој се налазила мања количина зелене 
биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. 

 
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је 

дежурни окружни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се по комплетирању предмета у редовној процедури достави 
извјештај за почињено кривично дјело „Неовлашћена производња и промет 
опојних дрога“. 

 
  
 
  
 
                
 
  
 
 


