
На подручју Републике Српске, 27.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 11 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 9, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 5, Градишка 2, Мркоњић Град 4 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 42 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 45 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16 (неолашћена употреба оруја): 0 

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

 остали прекршаји: 42 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Мркоић Град 5 

Мароко 4 
Алжир 1 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Петрово, 28.04.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 27/28.04.2020. године, извршена провала у трговински објекат на 
подручју општине Петрово, одакле су отуђене различите врсте цигарета. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 28.04.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 27/28.04.2020. године, на подручју општине Теслић, извршено 
оштећење више диструбитивних  стубова и бројила за мјерење електричне 
енергије. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење или 
уништење јавних уређаја“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 28.04.2020. године, пријављено је да је у 

претходном периоду на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча и 
отуђење дрвних сортимената, укупне дрвне масе од  18, 86 м3. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици  Теслић, 28.04.2020. године, пријављено је да су у 

претходних неколико дана у ловишту на подручју општине Теслић,  отуђене 
надзорне камере. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 28.04.2020. 

године, на подручју општине Дервента затекли су лице иницијала С.Г., гдје је 
лагеровало одређену количину дрвних сортимената која нису жигосана 
шумским жигом. Истог дана у Дервенти, полицијски службеници Полицијске 
станице Дервента контролисали су трактор марке „URSUS” без регистарских 
ознака, којим је управљало лице иницијала Д.Ф. са подручја општине Дервента, 
а које је ставило у промет огревно дрво које није имало шумски жиг нити 



потребну документацију. Даљи рад по наведеном су наставили радници 
Шумске управе Дервента.  

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

непознатих лица неовлаштено приступило „e-mail“ налогу једног привредног 
субјекта са подручја града Требиња и навело његове пословне партнере да 
исплате 8.750,00 еура на банковни рачун који не припада привредном субјекту, 
на овај начин је једно или више непознатих лице починило кривична дјела: 
„Превара“ и „Неовлаштени приступ заштићеном комјутеру, компјутерској мрежи  
и електронкој обради података“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Осмаци, 28.04.2020. године, пријављено је да на 

локалном путу у мјесту Шарци, општина Осмаци, непознато лице пријети 
употребом ножа према пријавитељу. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Осмаци који су идентификовали лице Ј.Ф. из Зворника, од кога 
је привремено одузет нож. Полицијски службеници настављају даљи рад на 
документовању прекршаја. 

  
 
 


