
На подручју Републике Српске, 20.05.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 20 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 5 и Фоча 2) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 23 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 28 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 22. (ограничење кретања на одређеном простору): 16 

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

 остали прекршаји: 8 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 

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



 са материјалном штетом: 20 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Градишка 
19 

ПУ М.Град 4 Укупно 23 

Мароко 4 
Ирак 14 
Сирија 1 

Авганистан 4 
 

 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 20.05.2020. 

године око 21,30 часова поступили су по пријави да је у улици Булевар 
Живојина Мишића, у кругу кампуса, са другог спрата стамбеног објекта у 
изградњи пало малољетно лице. Малољетно лице је задобило тјелесне 
повреде те је возилом Службе хитне медицинске помоћи превезен на УКЦ РС. 
О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања 
Лука. Вршење увиђаја је у току. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 20.05.2020. године, пријављено је су из 

гараже на подручју града Добоја, са путничког аутомобила марке „Audi“ отуђене 
регистарске ознаке. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење 
и одузимање туђе ствари“. 

 
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“. Полицијска управа Требиње апелује 
на све грађане с обзиром да су доста честе овакве поруке провјере са особом 
која им наводно тражи помоћ па тек након тога донесу одлуку. 

 
ПУ Источно Сарајево 



 
Полицијској станици Соколац, дана 20.05.2020. године пријављено је да 

је у мјесту Скорлин, општина Соколац са лагера у власништву шумског 
газдинства у Сокоцу отуђено више трупаца јеле и смрче. Полицијски 
службеници оперативним радом пронашли су лица која се сумњиче за 
извршење кривичног дјела „Крађа“, а ради се о лицима М.П., Б.Б и Д.Б. из 
Сокоца. О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајаво. Лица су криминалистички обрађена и након документовања предмета 
тужилаштву ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Пале, дана 20.05.2020. 

године, радећи по акцији „Шума“, у мјесту Прутине, општина Пале, на 
постројењу за примарну прераду дрвета, приватног власништва пронашли су 
трупце јеле и смрче и четири одсјечена фронта на којима се налазе 
највјероватније фалсификовани шумски жигови-печати. Спорни фронтови 
изузети су са лица мјеста, а наведени трупци одузети од власника и предати 
шумском газдинству на чување. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево и у току је документовање кривичног дјела 
„Фалсификовање исправе“. 

 
 


