
На подручју Републике Српске, 17.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица:  7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 14 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 21 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 14 ПУ Градишка 4 УКУПНО 18 

Ирак 14 Алжир 2 
Мароко 2 

 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 17.03.2020. године, пријављено је да је 

дошло до пожара на помоћном објекту власништво лица иницијала Ј.В. са 
подручја општине Теслић. По пријави су поступили полицијски службеници који 
су утврдили да је дошло до пожара који је захватио око 100-150 бала сијена, 
које су у потпуности изгорјеле, а које су се налазиле сложене поред помоћног 
објекта, приликом чега је ватра захватила дио коровне конструкције. Пожар су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Теслић којом 
приликом није било повријеђених лица. Извршен је увиђај и о свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. Рад по 
наведеном се наставља. 

 
Полицијској станици Станари, 17.03.2020. године, пријављено је да је 

дошло до пожара на кровној конструкцији власништво лица иницијала Д.К. из 
Станара. Према изјави власника пожар је највјероватније проузроковао 
неисправан димњак. Пожар су локализовали припадници Територијане 
ватрогасне јединице Станари приликом чега није било повријеђених лица. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, 
који се изјаснио када се стекну повољни услови, да увиђај изврши инспектор за 
експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Добој. 

 
 
 
 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 17.03.2020. године око 

05,00 часова пријављено је да је из трговинске радње у улици Војводе Момчила 
Ђујића у Источном Сарајеву отуђена одређена количина прехрамбених 
производа као и новац из депозита. У току је рад на пронаску извршилаца 
кривичног дјела „Тешка крађа“. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Источном Сарајеву.                                            

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да су му три лица 

отуђила на име претходног дуга један комад алата. Након документовања 
кривичног дјела Окружном јавном тужилаштву у Требињу биће достављен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала К.П., Д.В. и Л.П. 
за почињено кривично дјело „Разбојништво“. 

 
Полицијској станици Гацко пријављено је да је непознато лице провалило 

у просторије једне политичке странке. О догађају је обавјештено Окружно јавно 
тужилаштво у Требињу  које је наложило да се предузму све мјере и радње на 
утврђивању свих околности догађаја. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској  станици Власеница, 17.03.2020. године, пријављено је да је 

дошло до нарушавања јавног реда и мира међусобном тучом између лица М.Ј. 
и А.Д. из Власенице, приликом чега су оба лица задобила тјелесне повреде. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
 Полицијској станици Зворник, 17.03.2020. године, пријављено је да је на 

помоћном објекту у мјесту Крижевићи, град Зворник, избио пожар. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник као и припадници 
Професионалне ватрогасне јединице Зворник који су локализовали пожар, 
приликом чега није било повријеђених лица. Увиђај је извршен од стране 
полицијских службеника Полицијске управе Зворник. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Висина материјалне 
штете и тачан узрок пожара биће накнадно утврђени. 

 
 

 
 
  
 
 
 


