
На подручју Републике Српске, 30.06.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 18 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 11 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 110 ПУ Добој 4 ПУ Зворник 40 ПУ Градишка 23 УКУПНО  177 

Непознато 110 Мароко  3 
Авганистан 1 

Бангладеш 40 Египат  2 
Палестина 1 
Мароко  1 
Ирак  19 

 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 30.06.2020. 
године слободе су лишили лице иницијала Н.К. за којим је била расписана 
Централна потјерница на основу наредбе 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 управа Бања Лука, приликом 

обављања редовних послова и задатака, 30.06.2020. код лица Ј.Т. пронашли су 
и одузели око 1,12 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе. Против Ј.Т. слиједи 
подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног 
прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
надлежном суду. 

 
Полицијски службеници Полицијске управа Бања Лука, приликом 

обављања редовних послова и задатака, 30.06.2020. године у улици Војводе 
Пере Креце у Бања Луци уочили су два лица иницијала В.М. и И.Ј како 
конзумирају опојну дрогу. Лица су у службеним просторијама подвргнута дрога 
тесту, којом приликом је утврђено код лица иницијала В.М. присуство опијата и 
ТХЦ, док је код лица И.Ј. утврђено присуство ТХЦ у организму. Лица су лишена 
слободе те против истих слиједи подношење захтјева за покретање 
прекршајног поступка надлежном суду због почињеног прекршаја „Конзумирање 
опојне дрога“. 

 
ПУ Добој 



 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 30.06.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.Ц. из Италије, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2, 04 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.06.2020. године, 

на основу расписане потраге од стране Основног суда Модрича због почињеног 
кривичног дјела „Крађа“, лишили су слободе лице иницијала М.К. из Модриче.  
Наведено лице је предато припадницима Судске полиције Добој. 

 
 ПУ Требиње 
 

Полицијска станица Гацко је евидентирала кривично дјело „Насиље у 
породици или породичној заједници“. Наиме, полицијској станици је пријављено 
да једно лице физички и психички малтретира друго лице. У току је рад на 
документовању кривичног дјела. 

 
Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње пријављена је 

саобраћајна незгода у 00,30 часова. У незгоди су учествовали путнички 
аутомобил марке „Volkswagen“ и аутомобил марке „Seat“. Извршеним 
алкотестирањем код возача путничког аутомобила „Volkswagen“ утврђено је 
присуство алкохола у организму од 2,14 г/кг. Саобраћајна незгода за посљедицу 
има материјалну штету. 

 
Полицијска станица Билећа је вршећи редовну контролу у саобраћају 

зауставила путнички аутомобил марке „Volkswagen“, тип „Passat B6“ којим је 
управљало лице иницијала Р.С. из Гацка, а коме је извршеним алкотестирањем 
утврђено присуство алкохола у орагнизму од 2,18 г/кг. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 30.06.2020. године, пријављено је да је 

на породичној кући у мјесту Лијешће, општина Сребреница, избио пожар. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница као и припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Сребреница који су локализовали пожар, 
приликом чега није било повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Висина материјалне штете и 
тачан узрок пожара биће накнадно утврђени. 

 
ПУ Градишка 
 
На локалном путу Горњи Подградци – Грбавци, у мјесту Бараји, град 

Градишка, 30.06.2020. године око 16,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода слијетањем са коловоза трактора марке ''ИМТ 539'' којим је управљао 
Ђ.З. из Горњих Подградаца, град Градишка, који је у овој саобраћајној незгоди 
задобио тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске станицеза безбједност саобраћаја Градишка. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу, у мјесту Крчевине, општина Шипово,  30.06.2020. 

године, око 10,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 



учествовали М.С. из Шипова са путничким аутомобилом „Pasat“ и малољетник 
из Шипова са мотоциклом „Yamaxa“. У овој саобраћајној незгоди лаке тјелесне 
повреде je задобиo возач мотоцикла којем је медицинска помоћ указана у Дому 
здравља Шипово. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Шипово. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Мркоњић Град, 01.07.2020. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
иницијала Л.Б. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,54 g/kg.  

 
 
 
 


