
На подручју Републике Српске, 05.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
8, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 33 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 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): 1 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 10 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 14 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 30 

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



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 2 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 14 УКУПНО 14 

Мароко 4 

Непознато 10 

Мароко 4 

Непознато 10 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 05.03.2020. 

године око 00,10 часова на подручју Града Бања Лука су приликом 
легитимасања лица иницијала С.Б. и прегледа путничког аутомобила код истог 
пронашли и одузели зелену биљну материју која асоцира на опојну дрогу 
марихуану. Лице је лишено слободе и истом је уручен прекршајни налог због 
почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога.  

Истог дана око 17,30 часова на подручју Града Бања Луке приликом 
легитимисања лица иницијала В.К. и прегледа путничког аутомобила код истог 
је пронађена и одузета зелена биљна материја која асоцира на опојну дрогу 
марихуану, док су приликом легитимисања лица иницијала О.Б. код истог 
пронађене таблете које асоцирају на опојну дрогу екстази. Лица су лишена 
слободе и против истих слиједи подношење захтијева за покретање 
прекршајног поступка због почињеног прекршаја из Закона о производњи и 
промету опојних дрога.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Бања Лука Центар су 

05.03.2020. године у улици Краља Петра првог Карађорђевића у Бања Луци 
слободе лишили лице иницијала М.З. на основу наредбе Основног суда Бања 
Лука. За наведеним лицем је била расписана Централна потјерница МУП-а РС. 
Наведено лице је предато у надлежност Окружног центра Судске полиције 
Бања Лука.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Челинац су 05.03.2020. 
године лишили слободе лица иницијала Н.К и З.К. из Челинца, због сумње да 
посједују ватрено оружје за које се не може издати дозвола. Од лица лишених 
слободе одузете су три ПАП, М66 калибар 7,62мм. О догађају обавјештен 
дежурни тужилац ОЈТ Бања Лука који је наложио да се Извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних 
материја“ против наведених лица достави у редовној процедури. 



ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 04.03.2020. године, пријављено је да је 

извршена провала у угоститељски објекат у Теслићу, одакле је отуђен новац. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

Полицијској станици Теслић, 04.03.2020. године, пријављено је да је 
извршена провала у подручну основну школу на подручју општине Теслић, 
одакле је отуђен преносни рачунар. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“.   

 
Полицијској станици Модрича, 04.03.2020. године, пријављено је да је на 

импровизованом узгајалишту за одгој паса на подручју општине Вукосавље, 
дошло до угинућа осам паса различитих раса као и до обољења два пса, такође 
различите расе. Полицијски службеници Полицијске станице Модрича 
извршили су увиђај лица мјеста уз присуство Републичког ветеринарског 
инспектора за инспекцијске послове и доктора ветерине из Модриче. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
Рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Лопаре, 05.03.2020. године, запримила је пријаву, да 

је лице В.Б. у видно акохолисаном стању из трговинске радње у Лопарама, 
отуђио алкохолно пиће. Полицијски службеници  радом на терену пронашли су 
наведено лице које су лишили слободе. Против истог следи извјештај због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка крађа“.  

 
Полицијска станица Шамац, 05.03.2020. године од стране оштећеног 

запримила је пријаву, да је НН лице или више њих, извршили провалу у његову 
породичну кућу у мјесту Доња Црквина општина Шамац. По изјави оштећеног 
отуђен је новац и злати накит. Извршен је увиђај. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У Бијељини  у улици Пантелијска, 05.03.2020. године око 11,40 часова, 

догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. До незгоде 
је дошло, када је путнички аутомобил марке „Голф“ којим је управљало лице 
Д.С. остварио контакт са металним стубом електричне расвјете. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 05.03.2020. 
године око 20,50 часова, на магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту 
Доњи Шепак, град Зворник, у којој је учествовала Д.Ђ. из Зворника, која је 
управљала путничким аутомобилом марке „Opel” и четрдесетогодишњи 
мушкарац у својству пјешака, који је у овој саобраћајној незгоди задобио 
тјелесне повреде. Повријеђеном је указана љекарска помоћ у Јавној 
здравственој установи Болница Зворник. Извршеним алкотестирањем учесника 
саобраћајне незгоде, код пјешака је утврђено присуство 1,41 g/kg алкохола у 
организму. Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању 
саобраћајне незгоде. 
 


