
На подручју Републике Српске, 26.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 10 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 41, Добој 8, Бијељина 4, И.Сарајево 9, Требиње 2, Приједор 
14, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 4 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 86 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 91 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 89 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 10 

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



 са материјалном штетом: 10 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 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, 26.03.2020. године, пријављено је да је 

истог дана поред локалног макадамског пута на подручју општине Станари, 
пронађен одстријељен срндаћ. Извршен је увиђај. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Незаконит лов“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 26.03.2020. године, 

Основном суду Теслић поднијели су Захтјев за покретање прекршајног поступка 
против лица иницијала Ж.М. са подручја општине Фојница, код кога су средином 
јануара текуће године, у једном угоститељском објекту у Теслићу,  пронашли 
пакетић од пластичне фолије у којем се налазила „марихуана“. 
 

ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Невесиње једно лице је пријавило да му је 

непознато лице неовлаштено приступило профилу на друштвеној мрежи 
„Facebook“, те да је у име власника профила тражило од пријатеља да му 
пошаљу банковну картицу са обје стране што је један од пријатеља и учинио, 
након чега му је са картице отуђено 200КМ. У току је рад на расвјетљавању 
кривичних дјела: „Превара“ и „Неовлаштен приступ заштићеном компјутеру, 
компјутерској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради 
података“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 26.03.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из теретног моторног возила које је било 
паркирано у улици Доситеја Обрадовића, општина Братунац, отуђило 
акумулаторе. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац који 
су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа”. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


