
На подручју Републике Српске, 29.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 2 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 8, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 4, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 4 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 32 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 33 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16 (неолашћена употреба оруја): 0 

 чл. 22. (ограничење кретања на одређеном простору): 24 

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

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 



 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 

ПУ Б.Лука 8      ПУ Приједор 3 ПУ М.Град 6 УКУПНО  17  лица 

Палестина  2, 
 6 непознат 
идентитет    

Ирак 3 Сирија 1, Мароко 
5 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 29.04.2020. године, 

истог дана након пријаве о извршеној бесправној сјечи шуме на подручју 
општине Модрича, идентификовали су лице иницијала Н.А. са подручја 
општине Модрича. За лице иницијала Н.А. постоји основ сумње да је бесправну 
сјечу и одвоз шуме извршило претходних мјесеци текуће године. Истог дана на 
основу наредбе Основног суда Модрича извршен је претрес помоћног објекта 
који користи наведено лице, приликом чега је пронађена и одузета изрезана 
грађа. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
"Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 29.04.2020. године, 

приликом контроле мопеда марке „Keeway” којим је упрaвљало лице иницијала 
Д.Т. са подручја општине Теслић, пронашли су и одузели један пакетић од 
алуминијске фолије у коме се налазило 11 сјеменки индијске конопље.  Против 
наведеног лица ће бити предузете законом прописане мјере и радње због 
почињеног прекршаја из области Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Зворник 
 
Предузимајући активности на расвјетљавању кривичних дјела „Тешка 

крађа“, извршених средином марта 2020. године, у мјесту Вранковина, општина 
Братунац, полицијски службеници Полицијске станице Братунац 



идентификовали су Ж.Ј. и једно малољетно лице, који се сумњиче да су у 
наведеном периоду, отуђили одређену количину погонског дизел горива из 
радних машина које су биле паркиране у мјесту Вранковина, општина Братунац. 
Због постојања основа сумње да су починила два кривична дјела „Тешка 
крађа“, против наведених лица је надлежном тужилаштву поднијет извјештај о 
почињеном кривичном дјелу. 

 
Полицијској станици Сребреница, 29.04.2020. године, пријављено је да је 

у мјесту Скелани, општина Сребреница, лице Д.Г. из Сребренице, стакленом 
флашом ударило лице иницијала Д.Н. из Сребренице, нанијевши му тјелесне 
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља 
Сребреница, одакле је упућено у Јавну здравствену установу Болница Зворник 
на даље збрињавање. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Сребреница који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“. 

 
  
 
 


