
На подручју Републике Српске, 17.05.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 6 

**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): 0 

 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: 3 

 остала КД: 1 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 22, Добој 13, Бијељина 3, И.Сарајево 6, Требиње 1, 
Приједор 5, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 53 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 59 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 49 

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

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 12 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

Бања Лука 2 ПУ Мркоњић Град 23 УКУПНО  25 

Мароко  2 Мароко   19 
Сирија   2 
Ирак   2 

Мароко 21 
Сирија  2 
Ирак  2 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 15.05.2020. 

године слободе су лишили лице иницијала А.З. за којим је била расписана 
Централна потјерница од стране Основог суда Бања Лука због почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. Наведено лице је предато у надлежност 
Окружног центра Судске полиције Бања Лука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања ,17.05.2020. године, 

извршили су увиђај у мјесту Радосавска, Град Бања Лука, гдје је дошло до 
пожара на напуштеној породичној кући власништво С.Њ. Приликом пожара 
напуштена породична кућа је у потпуности изгорјела, а у истој се налазило 100 
бала сјена власништво Р.Њ. који је наведену кућу користио као оставу. Пожар је 
локализован од стране Ватрогасне бригаде Бања Лука. Обавјештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. Приликом пожара није било 
повријеђених лица, наступила је материјална штета која ће накнадно бити 
утврђена. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 17.05.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Б.П. из Брода, пјешака код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1, 97 g/kg. 

 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 

управе Добој и   Полицијске станице Добој 1, 15.05.2020. године, на основу 



наредбе Основног суда Добој изршили су претрес путничког аутомобила марке 
„Ford“ и лица иницијала  А.М., И.М. и Ђ.Ђ., сви из Добоја, приликом чега је 
пронађено и одузето више пакетића са зеленом биљном материјом која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Приликом заустављања 
наведеног путничког аутомобила полицијски службеници су уочили се кроз 
прозор избацују непознати предмети, након чега је лице мјеста обезбјеђено, те 
извршеним увиђајем пронађени су пакетићи са зеленом биљном материјом која 
својим изгедом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“.  Након документовања и 
комплетирања предмета Окружном јавном тужилашту Добој ће против лица 
иницијала Ђ.Ђ. бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Недозвољена производња и промет опојних дрога“, док ће лице иницијала А.М. 
бити санкционисано због почињеног прекршаја из области Закона о производњи 
и промету опојних дрога БиХ. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Љубиње пријављено је да је једном физичком лицу 

украдено девет кошница са пчелама. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Мркоњић  Град-Језеро, у мјесту Подоругла, 

општина Мркоњић Град,  17.05.2020. године, око 21,05 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали М.Л. из Језера са путничким 
аутомобилом „Audi“ и С.И. из Мркоњић Града са путничким аутомобилом 
„Pasat“. У овој саобраћајној незгоди лаке тјелесне повреде су задобили возачи 
оба путничка аутомобила којима је медицинска помоћ указана у Дому здравља 
Мркоњић Град. Алкотестирањем код оба возача је утврђено присуство алкохола 
у организму, код лица М.Л. 2,28 g/kg, а код лица С.И. 2,26 g/kg, те су због 
почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишени слободе. Рад на документовању саобраћајне незгоде је 
у току. 


