
На подручју Републике Српске, 16.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, 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): 1 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица:  4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 8 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

У Зворник 5 ПУ Бијељина 2 ПУ Добој 6 Укупно 13 лица 

Пакистан 5 Мароко  2 Иран 6   

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 16.03.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала К.А. из Модриче, које је истог дана пуцало 
из ватреног оружја на породичну кућу власништво лица иницијала Н.Д. из 
Модриче. Приликом наведе пуцњаве повријеђених лица није било. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
Увиђај је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 16.03.2020. године, 

приликом обиласка терена у мјесту Фоча Доња, подручје града Добоја, на 
мјесту гдје је била линија разграничења у претходном рату, пронашли су девет 
тромблона, четири ручне бомбе и једну расклопљену зољу. О наведеном је 
обавијештен дежурни радник Центра за обевјештавање и узбуњивање Добој 
који су о свему обавијестио Републичку управу цивилне заштите -деминерски 
тим из Добоја, у циљу предузимања мјера и радњи из њихове надлежности 
односно уклањања пронађених минско-експлозивних средстава. Лице мјеста је 
обезбјеђено и рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској станици Нови Град дана 16.03.2020. године, пријављено је да 

је у временском периоду од 14.03. до 16.03.2020. године, у Новом Граду над 
приватним предузећем за прераду дрвета извршено кривично дјело. На лицу 
мјеста извршен увиђај а којим је утврђено да је непознати извршилац ушао 
унутрашњост објекта те уз употребу отвореног пламена и запаљиве материје 
подметнуо пожар на машини за прераду дрвета, чиме је починио кривично 



дјело „Паљевина“ у покушају. Овом приликом дошло је до оштећења 
електронских компоненти на наведеној машини те је причињена материјална 
штета. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца је у току. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској  станици Зворник, 16.03.2020. године, пријављено је да се у 

Дом здравља Зворник, ради указивања љекарске помоћи, обратио Д.И. из 
Зворника, кога су два лица физички напала у мјесту Јардан, град Зворник, 
нанијевши му тјелесне повреде. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник који предузимају све мјере и радње из своје 
надлежности у циљу документовања овог догађаја. 

 
 Полицијској станици Сребреница, 16.03.2020. године, пријављено је да је 

у мјесту Дуго Поље, општина Сребреница, избио пожар који је захватио шуму 
приватног власништва. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Сребреница као и припадници Територијалне ватрогасне јединице Сребреница 
који су локализовали пожар. Исти дан, у мјесту Сућеска, општина Сребреница, 
пријављено је да је избио пожар који је захватио шуму и дио воћњака приватног 
власништва. Пожар је локализован од стране Територијалне ватрогасне 
јединице Сребреница. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће 
накнадно утврђени. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Рогољи – Чађавица, у мјесту Подбрдо, општина 

Мркоњић Град,  16.03.2020. године, око 14,45 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је возач  И.Р. из Мркоњић Града управљајући мотоциклом марке 
„Boatian“ изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде je задобио И.Р. који је превезен у Дом 
здравља Мркоњић Град гдје му је указана медицинска помоћ, након чега је 
упућена 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. 

 
  
 
  
 
 
 


