
На подручју Републике Српске, 03.06.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 27 

**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): 1 

 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): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
 

У Градишка 8   ПУ Приједор 36             ПУ Б.Лука 78                    УКУПНО 122 

Мароко 4 
Алжир 1 
Либија 1 
Палестина 2 

Мароко 15                        
Пакистан 16 
Бангладеш 2 
Сахарска АДР 2 
Либија 1 

Пакистан 78 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници полицијске станице Прњавор, 03.06.2020. године 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила на 
локалном путу у мјесту Штрпци, општина Прњавор, у којој су учествовали лице 
иницијала Б.Ј. са путничким аутомобилом марке Рено Клио (Renault Clio) и 
пјешак малољетно лице. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је 
задобило малољетно лице, које је збринуто на УКЦ Републике Српске. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 03.06.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 02/03.06.2020. године, отуђен мотоцикл марке „Kawasaki“, који је био 
паркиран у улици Југ Богдана у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијској станици Теслић, 03.06.2020. године, пријављено је да је у 
току ноћи 02/03.06.2020. године, на подручју општине Теслић, извршено 
разбијање стакла на вратима путничког аутомобила марке „VW Golf“, одакле је 
потом отуђен новчаник са новцем и личним документима. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијској станици Станари, 03.06.2020. године, пријављено је да је у 
претходних неколико дана извршена провала у помоћни објекат на подручју 
општине Станари, одакле је отуђен тример, алат и други предмети. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 



  
 

Полицијска станица Теслић, 03.06.2020. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о изршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала С.К. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило  кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају. За наведено лице постоји 
основ сумње да је крајем мјесеца априла текуће године у улици Светог Саве у 
Теслићу, пролазећи бициклом поред оштећене М.П. из Теслића, покушало 
истргнути торбицу из њених руку, којом приликом није успјело. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 03.06.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала З.Д. из 
Брода, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму у количини 
од 2, 53 g/kg. 
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Милићи, 03.06.2020. године, пријављено је да је у 

улици Таковска, општина Милићи, Д.Ж. из Милића, управљајући путничким 
аутомобилом марке „Audi”, ударио О.С. из Милића, након чега је изашао из 
возила и физички напао оштећеног а затим се удаљио са лица мјеста. 
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Милићи. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи који су пронашли Д.Ж. 
и истог лишили слободе. У току је рад на документовању прекршаја. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко, на магистралном путу 

М1-109, у мјесту Автовац, зауставили су путничко возило којим је управљало 
лице Б.Г. Прегледом возила уочена су четири канистера, запремине од по 25 
литара, напуњена течношћу која асоцира на дизел гориво. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Утаја“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 1, 03.06.2020. године око 07,00 часова 

запримла је пријаву, од стране оштећеног лица, да је НН лице или више њих, у 
току ноћи, насилно ушли у трговинску радњу која је у власништву оштећеног 
лица.  По изјави оштећене отуђена је роба и новац из депозита. Од стране 
полицисјких службеника извршен је увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела '' Тешка крађа''. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Угљевик, доставили су 

надлежном тужилаштву извјештај о постојању основа сумње да је почињено 
кривично дјело '' Крађа'' против лица С.С. и А.Б. Осумњичена лица су у 
протеклом периоду на подручју које оперативно покрива Полицијска станица 
Угљевик, извршили више кривичних дјела Крађе, на начин што су отуђивали 
катализаторе са путничких возила. 

 
ПУ Градишка 
 



Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 03.06.2020. године 
око 23,00 часова у Улици 11.Новембра, општина Србац, лишили су слободе 
лице Д.Д. из Прњавора, јер се исти оглушио о издатом наређењу полицијских 
службеника. Исти је одбио да се подвргне тесту утврђивања присуства 
алкохола у организму. За почињене прекршаје у складу са Законом о основама 
безбједности саобраћаја на путевима БиХ, лицу Д.Д. је уручен прекршајни 
налог. 

 
 ПУ Мркоњић Град 
 

На регионалном путу Шипово-Бараћи, у мјесту Соколац, општина 
Шипово,  03.06.2020. године, око 16,15 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој је малољетник из Шипова управљајући путничким аутомобилом „Fiat 
bravo“ изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде је задобио малољетни сувозач из Шипова којем је 
медицинска помоћ указана у Дому здравља Шипово, након чега је упућен на 
даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 
  У улици Карађорђева, општина Шипово, 03.06.2020. године, око 19,20 
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали M.B. из Шипова 
са мотоциклом „Honda“ и А.Ш. из Шипова са путничким аутомобилом „Passat“. У 
овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач мотоцикла М.Б. 
који је превезен у Дом здравља Шипово након чега је упућен на даље лијечење 
у Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Шипово. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 


