
На подручју Републике Српске, 05.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 26, Добој 9, Бијељина 38, И.Сарајево 7, Требиње 2, 
Приједор 3, Зворник 4, Градишка 10, Мркоњић Град 5 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 99 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 104 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. 0 

 чл. 22. 100 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 7 



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

 са материјалном штетом: 5 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 11 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 - 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 03.04.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала Н.Г. због основа сумње да је у 
децембру 2019. године починило кривично дјело „Тешка крађа“. Након 
криминалистичке обраде, лице је отпуштено из службених просторија. Слиједи 
документовање и комплетирање наведеног предмета, ради подношења 
извјештаја о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бања 
Лука. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош, 04.04.2020. 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде ( слијетање са 
коловоза) у којој је учествовало лице иницијала Р.П. које је управљало радном 
машином – трактор марке „Zetor”. Лице Р.П. је задобило тјелесне повреде, те је 
превежен на УКЦ Бања Лука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају све 

мјере и радње у циљу расвјетљавања свих чињеница и околности догађаја који 
је пријављен, 04.04.2020. године, око 01,35 часова у полицијску станицу 
Прњавор, да је непознато мушко лице на аутопуту „9 Јануар“, наплатно мјесто 
„Прњавор“, ишчупало из коловоза вертикалну запреку, те истом разбило стакло 
на свјетлосно – сигналном уређају који се налази на улазу у наплатно мјесто.  
Потом је наведеним предметом ударио у видео надзор, усљед чега је дошло до 
оштећења четири камере. Обавјештен дежурни тужилац који се изјаснио да се 
ради о кривичним дјелима „Оштећење или одузимање туђе ствари“  и 
„Непоступање по здравственим прописима за вријеме епидемије“ јер је дјело 
извршено у вријеме забране кретања свих лица на јавним површинама, ради 
спречавања ширења вируса корона. 

 
ПУ Добој 
 



Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 05.04.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала М.М. са 
подручја општине Теслић, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1, 79 g/kg. 

 
Полицијској станици Теслић, 05.04.2020. године, пријављено је да је на 

три локације  на подручју општине Теслић дошло до пожара који су захватили 
шуму и ниско растиње. У пожарима који су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Теслић повријеђених лица није било, док су 
исти захватили укупно 85 дунума ниског растиња и три дунума шуме. Извршен 
је увиђај и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој. 
 

ПУ Бијељина 
 
У ПС Јања, 05.04.2020.године од стране оштећене пријављено је, да је 

непознато лице или више њих извршило Тешку крађу у њену породичну кућу у 
Јањи, Град Бијељина. По изјави оштећене, отуђе су различите врсте алата. 
Извршен  увиђај, у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела Тешке крађе. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијској станици Рибник, 05.04.2020. године, око 15,40 часова, 

пријављено је да у мјесту Заблеће, општина Рибник дошло до пожара који је 
захватио више приватних парцела. По пријави су поступили полицијски 
службеници Полицијске станице Рибник, а пожар је локализован од стране 
мјештана. Оперативним радом полицијски службеници Полицијске станице 
Рибник дошли су до сазнања да је пожар изазвало лице иницијала Р.Г. из 
Рибника, на начин да је палило суву траву на својој парцели и том приликом 
ватра се отела контроли и захватила сусједне парцеле. Против наведеног лица 
биће предузете све законом предвиђене мјере и радње. 

 
 Полицијској станици Рибник, 05.04.2020. године, око 19,05 часова, 

пријављено је да је у мјесту Горњи Врбљани, општина Рибник, дошло до 
пожара који је захватио више приватних парцела и високу шуму власништво 
Шумског газдинства „Рибник“. Приликом пожара на једној од приватних парцела 
изгорјели су помоћни објекти,  те је пожар захватио и кров куће. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске станице Рибник који су 
потврдили да су наводи пријаве тачни, а радници Шумског газдинства су 
шумски пожар ставили под контролу, док су мјештани локализовали пожар на 
приватном посједу. Приликом пожара није било повријеђених лица. У току дана 
биће извршен увиђај од стране полицијских службеника Полицијске станице 
Рибник са инспектором за екплозивне материје и послове заштите од пожара 
ПУ Бања Лука. 

 
 Полицијској станици Шипово, 05.04.2020. године, око 19,15 часова, 

пријављено је да је у мјесту Бабићи, општина Шипово, дошло до пожара на 
пилани, приватно власништво. По пријави су поступили полицијски службеници 
Полицијске станице Шипово који су потврдили да су наводи пријаве тачни, а 
радници Ватрогасног друштва Шипово су локализовали пожар. Приликом 
пожара није било повријеђених лица. У току дана биће извршен увиђај од 



стране полицијских службеника Полицијске станице Шипово заједно са 
инспектором за екплозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Бања 
Лука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


