
На подручју Републике Српске, 18.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 23 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 9 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Приједор 5 ПУ Градишка 6 УКУПНО 11 

Мароко 3 

Алжир 2 

Мароко 4 

Алжир 2 

Мароко 7 

Алжир 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полцијској станици Теслић, 18.02.2020. године, пријављено је да је на 

кући власништво лица иницијала Ј.Б. из Теслића, извршено постављање 
електричног кабла прије контролног бројила. У току је рад по наведеном. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који 
се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Крађа електричне 
енергије или природног гаса“. 

  
Полицијској станици Дервента, 18.02.2020. године, пријављено је да је у 

стамбеној згради у Дервенти уочена неовлаштена потрошња електричне 
енергије. У току је рад по наведеном. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје 
кривичног дјела „Крађа електричне енергије или природног гаса“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 18.02.2020. године, пријављено је да је од 

стране непознатог лица разбијено прозорско стакло на кући власништво лица 
иницијала Ф.Д. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузмање туђе ствари“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 18.02.2020. године 

пријављена је неовлашћена потрошња гаса, на основу оштећења и предузетих 
неовлашћених мјера, на мјесту потрошача у Спасовданској улици, Општина 
Источно Ново Сарајево. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево, извршен увиђај на лицу мјеста и у току је расвјетљавање и 
документовање кривичног дјела „Скидање или повреда службеног печата или 
знака“. 

 



 
 
 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Гацко евидентирала је једно кривично дјело 

„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 
Наиме, полицијски службеници су извршили претерес породичне куће, 
помоћних просторија и путничког аутомобила које користи лице иницијала Р.Б. 
којом приликом су пронашли и одузели одређену количину оружја и муниције. 

 
ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Осмаци, 18.02.2020. године, пријављено је да је на 
помоћном објекту приватног власништва у мјесту Ракино Брдо, општина 
Осмаци, избио пожар. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Осмаци као и припадници Професионалне ватрогасне јединице Зворник који су 
локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица, док је у 
пожару изгорио дио стоке који се налазио у објекту. На лицу мјеста биће 
извршен увиђај. Висина материјалне штете и тачан узрок пожара биће 
накнадно утврђени. 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Рогољи - Бараћи, у мјесту Брдо, општина Мркоњић 

Град, 18.02.2020. године, око 04,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој је возач З.М. из Шипова управљајући путничким аутомобилом „Audi“ 
изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној незгоди 
тјелесне повреде су задобиле сапутнице М.Д. из Шипова и шеснаестогодишња-
киња из Мркоњић Града које су превезене у Дом здравља Шипово гдје им је 
указана медицинска помоћ, након чега су упућене на даље лијечење у 
Универзитетско клинички центар Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад 
на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 


