
На подручју Републике Српске, 02.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 13 

**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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 9, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 4, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 7, Мркоњић Град 0 и Фоча 5) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 44 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 49 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 22. 34 

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

 остали прекршаји: 13 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 8 

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



 са материјалном штетом: 6 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 - 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Станари, 02.04.2020. године, пријављено је да је у 

претходних неколико дана на подручју општине Станари, извршена бесправна 
сјеча шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Петрово, 02.04.2020. године, пријављено је да је у 

претходна два дана на подручју општине Петрово, из радних машина 
власништво једног привредног друштва, отуђена одређена количина погонског 
горива и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 02.04.2020. године, 

око 16, 00 часова, приликом обављања редовних послова и задатака у улици 
Српских соколова у Добоју, уочили су више лица млађе старосне доби и то 
лица иницијала А.Ј., А.Т., М.С., Т.Ђ. и једно малољетно лице, сви из Добоја. 
Овом приликом код истих су пронашли и одузели пакетић од пластичне фолије 
у којем се налази бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „спид“, пектић од пластичне фолије у којем се налазе различите 
врсте таблета, бијели папир савијен у облику тзв. „цјевчице“ и носаче од СИМ 
картица на којима се налазе трагови непознатог бијелог праха. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Омогућавање уживања 
опојних дрога“. Рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је лице иницијала М.С. 

починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ на начин да је 
употребом физичке снаге поломио више стакала на путничком аутомобилу. У 
току је рад на документовању кривичног дјела. 

 



ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Ново Горажде 02.04.2020.  године око 14,00 часова 

пријављено је да је нн лице или више њих у временском периоду од 10.03. до 
02.04.2020. године уз помоћ подесног алата обио викенд кућу у мјесту Вина, 
општина Ново Горажде, која је власништво Х.А. из Горажда те том приликом из 
ње отуђио акумулатор. О догађају је обавјештен дежурни тужилац надлежног 
тужилаштва,  а даљи рад  по пријављеном догађају је у току. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Козарска Дубица, у мјесту Крушкик, 

град Градишка, 02.04.2020. године око 12,25 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Ђ.Г.из Градишке са путничким аутомобилом 
марке ,,Форд“ и Д.К. из мјеста Врбањци, општина Котор Варош, са скупом 
возила којег чине теретно возило марке ,,Man“ и приколица марке 
''Schwrazmuller’’. У овој саобраћајној незгоди возач Ђ.Г. задобио је тјелесне 
повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Градишка. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


