
На подручју Републике Српске, 02.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**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): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 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 1, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 8 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 36 

 са посљедицама по лица: 17 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 19) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 5 ПУ Требиње 8 ПУ Бања Лука 47 УКУПНО 60 

Мароко 5 Либија 4 
Египат 4 

  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  
 ПУ Добој  

 
На локалном путу у мјесту Скугрић, подручје општине Модрича, 

02.08.2020. године, око 17, 45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице иницијала З.Т. из Модриче, које је управљало путничким 
аутомобилом марке „Maple Sma” и малољетно лице са подручја општине 
Модрича, које је управљало мопедом марке „Peugeot”. У овој саобраћајној 
незгоди тјелесне повреде су задобили малољетни возач мопеда и малољетни 
путник на мопеду, који су након указане љекарске помоћи у Дому здравља 
Модрича превезени у добојску болницу. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Модрича. О свему је обавијештњен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 

Полицијској станици Добој 1, 02.08.2020. године, око 09, 30 часова, 
пријављено је да је у добојску болницу довезено непознато мушко лице са 
повредама у предјелу главе које је задобило од активирања зрачног јастука на 
теретном возилу, а које се налазило паркирано на паркинг простору у мјесту 
Буковац, подручје града Добоја. По пријави су поступили полицијски 
службеници те утврдили да се ради о лицу иницијала М.В. из Бањалуке, које је 
након указане љекарске помоћи у добојској болници превезено у 
Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањој Луци.  Извршен је 
увиђај. 

 
ПУ Фоча 
 
 
На регионалном путу Фоча-Брод на Дрини у мјесту Брежине, 

02.08.2020.године око 16,15 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало  возило „Peugeut“ којим је управљао В.Ч. из Фоче, а једно лице- 



пјешак задобила тјелесне повреде. Наиме, возач је остварио контакт са 
предњим бочним дјелом возила са пјешаком који се кретао уз десну ивицу 
коловоза у правцу Брод на Дрини. Повређени пјешак је превезен у 
Универзитетску болницу Фоча на даље лијечење, којом приликом су код исте 
констатоване лакше тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршен је од 
стране полицијских службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Фоча, а о свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Требиње. 

 


