
На подручју Републике Српске, 18.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
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 Бијељина 4 ПУ Приједор 119 ПУ Градишка 2 УКУПНО 25 

Мароко 4 Бангладеш 63, 
Авганистан 26, 
Пакистан 24, 
Индија 6 

Авганистан 2 Мароко 4, 
Бангладеш 63, 
Авганистан 26, 
Пакистан 24, 
Индија 6, 
Авганистан 2 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, 18.10.2020. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала M.M. 
пронашли су и одузели око 0,67 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, 16.10.2020. године 

поступили су по пријави да је 15.10.2020. године око 22,30 часова у Челинцу, у 
близини породичне куће оштећеног, исти физички нападнут од стране 
непознатог лица, те да му је том приликом отуђен новчаник. Непосредно прије 
подношења пријаве, оштећени је на мјесту гдје је нападнут пронашао новчаник 
у којем је недостајао новац у износу од око 800 еура. Обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се ради о 
кривичном дјелу „Разбојништво“. Полицијски службеници Полицијске управе 
Бања Лука, предузимају све мјере и радње у циљу расвјетљавања свих 
околности у вези са наведеним кривичним дјелом. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 17.10.2020. године, око 23, 20 часова, 

пријављено је да  у мјесту Љескове Воде, подручје града Добоја, гори помоћни 



објекат. У пожару који су локализовали припадници Територијалне ватрогасне 
јединице Добој повријеђених лица није било, док је наведени дрвени објекат у 
потпуности изгорио као и косачица,  бале сијена и сламе које су се налазиле у 
унутрашњости истог. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Добој 1 заједно полицијским службеницима Сектора криминалистичке 
полиције Полицијске управе Добој. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Паљевина“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На Транзитном путу, општина Мркоњић Град, 18.10.2020. године, око 

15,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Ј.У. из 
Мркоњић Града који је управљао бициклом и Н.Л. из Мркоњић Града са 
путничким аутомобилом „Golf“. 

 У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач бицикла 
Ј.У. који је превезен у Дом здравља Мркоњић Град гдје му је указана 
медицинска помоћ. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


