
На подручју Републике Српске, 19.07.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 6, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 25 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 1 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 5 

 остали прекршаји: 12 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
   

  ПУ БЛ - 61 ПУ ДО - 5                   УКУПНО - 66 

Мароко - 3; Непознато - 58   Ирак - 5  
 

 

 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, приликом 

обављања редовних послова и задатака у улици Огњена Прице у Бањалуци, 
18.07.2020. код лица иницијала Ж.М. пронашли су и одузели око 1,36 грама 
бјеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“. 
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 управe Бањалука, приликом 
обављања редовних послова и задатака у улици Тузланска у Бањалуци, 
19.07.2020. код лица иницијала Д.Б. пронашли су и одузели око 1,08 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 управe Бањалука, 19.07.2020. године 
од малољетног лица, извршили су привремено одузимање мотоцикла марке 
„Honda“ са неприпадајућом регистарском ознаком због почињеног царинског 
прекршаја. О свему је обавјештена Управа за индиректно опорезивање. 
 



Полицијски службеници Полицијске управe Бањалука, 19.07.2020. године, 
приликом обављања редовних послова и задатака, извршили су контролу 
путничког комбија марке „Mercedes“ којим је управљало лице иницијала Д.Ц.  
Приликом контроле утврђено је да се на возилу налазе неприпадајуће 
регистарске ознаке, те да лице Д.Ц. не посједује потврду о власништву возила 
односно да нема никаква документа која би доказала поријекло и власништво 
возила.  Возило је привремено одузето, те слиједи даљи рад на утврђивању 
чињеница и околности наведеног догађаја. Против лица Д.Ц. биће поднешен 
захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду због почињених 
прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 
у БиХ. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 19.07.2020. године, пријављено је да је на 

подручју општине Дервента, у незаконитом лову затечено лице иницијала М.К. 
из Дервенте. О догађају је обавијештен Дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Добоју. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Незаконит лов“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 19.07.2020. године, лишили су слободе лице иницијала Р.И. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,69 g/kg. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је лице иницијијала Н.М. 

физички напало друго лице. У току је рад на докуменотовању кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“. 

 
Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње пријављено је 

да се догодила саобраћајна незгода у мјесту Подгљивље, град Требиње у којој 
је учествовао путнички аутомобил марке „Volkswagen“, тип „Passat“ којим је 
управљало лице иницијала Ђ.Р., док је као сузовач било лице иницијала Л.П. 
које је задобило лакше тјелесне повреде. Возач је тестиран на присуство 
опојних дрога или психоактивних лијекова у организму и утврђено је да је под 
дејством опојне дроге кокаин. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Пале, дана 19.07.2020. 

године око 17,30 часова, на путу Градац-Мокро, општина Пале контролисали су 
теретно моторно возило марке „TAM“, којим је управало лице Н.А. из Пала. На 
товарном простору возила налазило се 16 трупаца јеле и смрче, за које 
наведени није посједовао пратећу документацију, нити су трупци били 
обиљежени шумским жигом. Трупци су одузети и предати на чување 
овлаштеним радницима шумског газдинства у Палама. О свему обавијештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је 
документовање кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Градишка 
 



На магистралном путу Градишка –Бања Лука, у мјесту Брестовчина, град 
Градишка, 19.07.2020. године око 17,45 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали П.Д. из Градишке са путничким аутомобилом 
марке VW ’’Passat’’ и  Д.П. из Градишке са мотоциклом марке ''Jamaha''. У овој 
саобраћајној незгоди возач мотоцикла Д.П. задобио је тјелесне повреде. Увиђај 
на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 


