
На подручју Републике Српске, 06.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 1 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 9, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
5, Зворник 8, Градишка 11, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 55 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 55 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 22. 54 

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

 остали прекршаји: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 13 

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



 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 8 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
  

ПУ Требиње 2 УКУПНО 2 

Алжир 2  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 06.04.2020. године, пријављено је да је на 

подручју општине Модрича у току бесправна сјеча шуме. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске станице Модрича који су на лицу 
мјеста затекли лица иницијала Б.В. и А.В., оба са подручја општине Модрича. 
Извршен је увиђај уз присуство радника Шумске управе Модрича, приликом 
чега је утврђено да су наведена лица извршила бесправну сјечу дрвних 
сортимената, укупне дрвне масе 24, 58 м3. О наведнеом је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 06.04.2020. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу у Добоју, одакле је отуђен 
новац. У току је рад на расвјељавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 06.04.2020. године од стране оштећене 

запримила је пријаву, да је НН лице или више њих, почетком мјесеца марта 
2020. године у њеној шуми која је на подручју града Бијељине посјекли већу 
количину стабала дрвета храста и јасена. У рад узели полицијски службеници. 
Због почињениог кривичног дјела '' Крађа'' обавјештено је и надлежно 
тужилаштво. 
 

На магистралном путу Шамац- Брчко у мјесту Баткуша општина 
Шамац,06.04.2020.године око 08,00 часова  догодила се саобраћајна несрећа 
са тјелесним повредама. У саобраћајној несрећи учествовали су путничко 
возило ''Мерцедес'' којим је управљало лице М.М. и путничко возило ''Форд'' 



којим је управљао М.П.који је задобио тјелесне повреде. Због тежине повреда 
М.П. је задржан у Медицинском центру Добој, ради даљег лијечења. 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је једно или више 

непознатих лица извршило нелегалну сјечу стабла у рејону планине 
Бјелашнице, укупне количине око 40 кубних метара дрвета. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Љубиње пријављено је да је лице иницијала В.Ч. 

посјекло око 40 кубних метара дрвета у долинама пријавиоца без његовог 
знања. У току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да се лице иницијала Д.К. 

агресивно понаша при чему је нанио штету на једној породичној кући. У току је 
рад на докуемнтовању кривичног дјела „Оштећење или одузимање туђе 
ствари“. 

 
 
 
 
 
 


