
На подручју Републике Српске, 07.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 4 

**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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 2 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 7, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 10, 
Приједор 4, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 51 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 54 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл.16: 0 

 чл. 22. 48 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 12 



 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 0) 

 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 23 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
  

ПУ Приједор 4 УКУПНО 4 

Пакистан 4  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 

 
ПУ Бијељина 
 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.С. починило кривично дјело „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 07.04.2020. године, пријављено је да лице 

иницијала Ж.С. из Зворника, упућује пријетње по живот пријавитељки и још 
једном лицу. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су 
лице Ж.С. лишили слободе. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Фоча  07.04.2020. године око 09,10 часова 

пријављено је од стране радника Електропривреде, радна јединица Фоча да је 
усљед пожара у мјесту Драгочава, општина Фоча, дошло до оштећења 
трафостанице, односно каблова који воде до трафостанице. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац, а увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске управе Фоча који су утврдили да је до пожара дошло нехатом и 



непажњом од стране НН лица услед паљења растиња у непосредној 
близини.Даљи рад је у току. 

 
 ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијској станици Рибник, 07.04.2020. године, око 16,55 часова, 

пријављено је да је у мјесту Растока, општина Рибник, дошло до пожара који је 
захватио траву и ниско растиње. По пријави су поступили полицијски 
службеници Полицијске станице Рибник, а пожар је локализован од стране 
мјештана. Оперативним радом полицијски службеници Полицијске станице 
Рибник дошли су до сазнања да је пожар изазвало лице иницијала Б.Т. из 
Рибника. Против наведеног лица биће предузете све законом предвиђене мјере 
и радње. 

 
 
 
 
 
 
 


