
На подручју Републике Српске, 23.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 33 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 38 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16 (неолашћена употреба оружја): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 31 

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

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 



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

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 3 

Мароко 1 
Пакистан 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бијељина 
 
На магистралном путу Бијељина-Зворник,  у мјесту Главичице, 

23.04.2020. године око 17.15 часова догодила се саобраћајна незгода са 
тјелесним повредама. У незгоди су учествовала путнички аутомобил 
„Шерволет“ којим је управљала М. Ј. и бициклиста Д.Р.  који је задобио тјелесне 
повреде. Истом је указана медицинска помоћ у МЦ Бијељина гдје је задржан на 
даљем лијечењу,а љекари се нису изјаснили о степену повреда. 
 

На магистралном путу Шамац-Модрича,  у мјесту Црквина, 
23.04.2020.године око 21,15 часова, догодила се саобраћајна незгода са 
тјелесним повредама. До незгоде је дошло када је са коловоза слетио путнички 
аутомобил „Пеугеот“ којим је управљао К.Р. и исти остварио контакт са 
дворишном оградом.Лице задобило  тјелесне повреде и задржан на даљем 
лијечењу у МЦ Добој, а љекари се нису изјаснили о степену повреда. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево,  дана 

23.04.2020. годинем на основу оперативних сазнања, а уз сагласност тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево  извршили су претрес стана у 
Источном Сарајеву, које користи лице В.Т. којом приликом су пронашли и 
одузели двије експлозивне направе-бомбе. Након документовања предмета, 
тужилаштву ће против лица В.Т. бити достављен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 
 



  Полицијској станици Соколац, дана 23.04.2020. године пријављено је у 
да је у мјесту Згона, опшина Соколац, отуђен путнички аутомобил марке 
„Volkwagen“, тип „Golf 2“, приватног власништва. Полицијски службеници 
предузимају све неопходне мјера на проналску извршилаца и расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 
 

 
Полицијска управа Источно Сарајево, дана 23.04.2020. године око 20,40 

часова обавијештена је од МУП-а Кантона Сарајево да се у болници КЦ Кошево 
у Сарајеву налази лице иницијала М.А. које је задобило тјелесне повреде 
усљед експлозије непознате експлозивне неправе. Експлозија се догодила  у 
кругу војне касарне у Палама у којој је наведени запослен. О свему обавијештен 
је тужилац Окружног Јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је врешење 
увиђаја на лицу мјеста. 

 
  
 
 


