
На подручју Републике Српске, 05.05.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 21, Добој 13, Бијељина 10, И.Сарајево 9, Требиње 2, 
Приједор 3, Зворник , Градишка 4, Мркоњић Град 6 и Фоча 3) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 38 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 45 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 22 (огр. крет. на  одређ. простору): 69 

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

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 12 

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



 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 3 ПУ Мркоњић Град  4 УКУПНО  7 

Алжир   2 

Мароко 2 

 

Пакистан   4  

  

 
 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 06.05.2020. године, пријављено је да су 

непозната лица дошла на бензинску пумпу на подручју града Добоја, након чега 
су извршила точење одређене количине погонског горива у путнички аутомобил 
марке „Audi”, а потом се удаљила у непознатом правцу неплативши наточено 
гориво. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 06.05.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице иницијала С.П. са 
подручја општине Пале, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1, 90 g/kg. 
 

Полицијској станици Добој 2, 06.05.2020. године, пријављено је да у 
мјесту Осјечанске Чивчије, подручје града Добоја, у дворишту власништво лица 
иницијала З.М. горе дрвени помоћни објекти. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није 
било, док су наведени објекти изгорјели. По пријави су поступили полицијски 
службеници Станичног одјељења полиције Осјечани који су утврдили да је до 
пожара дошло усљед  самозапаљења електричних инсталација у 
унутрашњости објекта. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој. 
 
 ПУ Бијељина 



 
Полицијска станица Шамац,06.05.2020. године око 10,40 часова од 

стране радника '' Црвеног крста'' Шамац запримила је пријаву, да му је 
приликом обиласка болесних лица у Шамцу, од стране НН лица или више њих 
отуђен електрични бицикло које је власништво горе наведеног правног лица. По 
запримљеној пријави поступили су полицијски службеници. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела ''Крађа''. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Козлук, поднијела је Окружном јавном тужилаштву 

Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица С.М. из 
Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела 
„Угрожавање сигурности“ и „Изазивање опште опасности“. 
 
 ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице физички, а 
потом и психички малтретирало друго лице. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај против лица иницијала Д.К. због постојања основа сумње 
да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 


