
На подручју Републике Српске, 21.05.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 2 

 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): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 6 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 29 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 32 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 22. (ограничење кретања на одређеном простору): 12 

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

 остали прекршаји: 8 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 

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



 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Б. Лука   50 ПУ Добој       1 ПУ Бијељина 1 ПУ Приједор   5 ПУ Градишка   4 ПУ М. Град     3 ПУ Фоча 4 УКУПНО       68 

Пакистан      47 
Неутврђено    3 

Авганистан   1 Авганистан     1 Мароко          5 Мароко           4 Мароко         2 
Алжир         1 

Иран 4  

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 21.05.2020. 

године приликом обављања редовних послова и задатака извршили су 
контролу теретног возила марке Кеди (VW Ceddy), којим је управљало лице 
иницијала Ђ.М., којом приликом је утврђено да је лице управљало возилом са 
двије различите регистaрске ознаке, а за једном од регистарских ознака је 
расписана потрага од стране Полицијске управе Бања Лука. Даљом контролом 
је утврђено да лице нема важећу возачку дозволу. Од лица Ђ.М. су привремено 
одузете регистарске ознаке, те ће бити поднешен Захтјев за покретање 
прекршајног поступка надлежном суду због горе наведених прекршаја из 
области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 21.05.2020. године, пријављено је да је у 

трговинском објекту у Дервенти непознато маскирано лице које је у руци имало 
хладно оружје,  од раднице отиђило новац у износу од око 50 КМ. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Петрово, 21.05.2020. године, пријављено је да је у 

шуми на подручју општине Петрово извршена бесправна сјеча шуме. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 

управе Добој, 21.05.2020. године, дошли су до сазнања да је на путничком 
аутомобилу марке „VW Passat” власништво лица иницијала М.К. из Брчког, 
фалсификован број шасије. Наведени путнички аутомобил је одузет. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој 



који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Фалсификовање 
исправе“ и „Навођење на овјеравање неистинитог садражаја“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 21.05.2020. године, 

дошли су до сазнања да је лице иницијала В.А. са подручја опптине Петрово 
напустило мјесто пребивалишта, те је исто прекршило кућну мјеру изолације 
која му је издата рјешењем до 26.05.2020. године. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Непоступање по здравственим 
прописима за вријеме епидемије“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској управи Требиње пријављено је да је више лица добило 

поруку путем „Messenger“ апликације да на одређени телефонски број уплати 
прво 30КМ допуне, а након тога још 20КМ допуне. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Превара“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Требиње су извршили увиђај саобраћајне незгоде која се догодила око 16,30 
часова у мјесту Алексина међа, трговачки објекат „Best“ пумпе у Требињу. 
Наиме, путнички аутомобил марке „BMW“ којим је управљало лице иницијала 
М.Љ. из Требиња је услијед неприлагођене брзине остварило контант са 
паркираним путничким аутомобилом марке „Volkswagen“, тип „Golf“ које је од 
силине удара одбацило у унутрашњост трговачког објекта. Саобраћајна незгода 
за пољедицу има материјалну штету. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Б.П. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Т. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 

 
ПУ Источно Сарајево 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 21.05.2020. године 

пријављено је да је из магацинског простора, на градилишту, у улици Змај 
Јовина, општина Источно Ново Сарајево отуђен радни алат. О свему је 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајаво и у току је 
рад на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела Тешка крађа. 


