
На подручју Републике Српске, 14.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 5 

**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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 3 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 8, Бијељина 9, И.Сарајево 6, Требиње 7, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 37 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 48 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 22: 42 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
--- 
  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 
 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 14.04.2020. 

године, дошли су до сазнања да је лице иницијала Д.Ц. из Дервенте, пуцало из 
пиштоља у улици Дервентских ослободилаца у Дервенти. Приликом обављања 
информативног разговора наведено лице је починило прекршаје из члана 7. 
(Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) и члана 24. (Ометање државних 
органа у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и миру Републике 
Српске, након чега је исто лишено слободе. Истог дана на основу наредбе 
Основног суда Дервента извршен је претрес куће, помоћних објеката и возила 
које користи наведено лице, приликом чега је пронађен и одузет гасни пиштољ 
са припадајућом муницијом. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој, који се изјаснио да се ради о прекршају из 
члана 70. Закона о оружју и муницији Републике Српске. 

 
ПУ Зворник  
 
На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Јошаница, град Зворник, 

14.04.2020. године око 11,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Н.О. држављанин Републике Србије, који је управљао теретним 
возилом марке „MAN” и И.Л. из Братунца, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „VW Kombi”. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне повреде 
је задобио учесник И.Л. и лица Љ.Ј. и Д.Р. која су се налазила са њим у возилу. 
Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој 
установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. У току је рад на 
документовању саобраћајне незгоде. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


