
На подручју Републике Српске, 01.06.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 25 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 15 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 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): 1 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

             ПУ ПД - 30     ПУ ЗВ - 7                          УКУПНО - 37 

Авганистан - 13; Мароко - 7; Пакистан - 5; 
Палестина - 2; Иран - 2; Западна Сахара - 1 

Авганистан - 7  

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 01.06.2020. године, пријављено је да је из 

закључаног спремника за гориво на теретном возилу марке „Daf“, отуђена 
одређена количина погонског горива. Наведено возило је било паркирано на 
паркинг простору поред једног угоститељског објекта, на подручју општине 
Теслић. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, дана 01.06.2020. године пријављено је да 

је отуђен новац из апарата за наплату услуга прања, на самоуслужној 
аутопраоници, у улици Грује Новаковића у Сокоцу. Полицијски службеници 
извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
Припадници Јединице жандармерије Пале, дана 01.06.2020. године, у 

Карађорђевој улици у Палама, контролисали су путнички аутомобил марке 
„Audi“, којим је управљало лице Н.Г. из Пала и код истог пронашли и одузели 
ватрено оружје - пиштољ и 15 комада метака калибра 9мм. Лице Н.Г. је лишено 
слободе, а након документовања предмета против наведеног, надлежном 
тужилашту биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
Полицијски службеници Полицијке станице Пале, дана 01.06.2020. године 

дошли су до сазнања да лице М.Ђ. из Пала посједује минско - експлозивна 
средства и истог дана на основу наредбе надлежног суда извршили претрес 
куће, које користи наведени, у мјесту Поткрајеви општина Пале. Приликом 



претреса пронашли су и одузели минско експлозивну направу-бомбу и у току је 
документовање кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“. 

 
Полицијски службеници полицијске станице Рогатица су уз помоћ видео 

надзора, дана 01.06.2020. године око 09,15, у улици Српске слоге у Рогатици 
регистровали пролазак путничког аутомобила марке „Volkwagen“, марке „Golf 2“, 
на којем су се налазиле неприпадајуће регистарске ознаке. Извршеним 
провјерама утврђено је да је возилом управљало лице В.Г. из Рогатице, те да 
се на наведеном возилу налазе неприпадајуће регистарске ознаке, чији је 
важност регистрације истекла. Након криминалистичке обраде лица од истог су 
одузете регистарске таблице и у току је документовање кривичног дјела 
„Посебни случајеви фалсификовања исправе“. 
 
 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Сребреница, 01.06.2020. године, пријављено је да је 
лице Б.К. путем телефона, упућивало озбиљне пријетње пријавитељу. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је 
рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 01.06.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала Д.В. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,28 g/kg. 


