
На подручју Републике Српске, 24.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 25 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 

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



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Бијељина 9 УКУПНО 9 

Ирак 4 

Иран 5 

Ирак 4 

Иран 5 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 24.02.2020. године, пријављено је да је на 

подручју општине Модрича извршена бесправна сјеча шуме. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Модрича, 24.02.2020. године, пријављено је да је 
изршена провала у кућу на подручју општине Модрича, одакле је отуђен накит. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 24.02.2020. године, пријављено је да је на 

подручју града Добоја извршена провала у трговински објекат, одакле су 
отуђене различите врсте цигарета.  У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

  
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, дана 24.02.2020. године пријављено је да су 

из ски рентала на Јахорини, два лица, хврватски држављани, изнајмили скије 
вриједности око 1.000 КМ, те исте нису вратили. Провјерама је утврђено да су 
лица напустила изнајмљени смјештај на Јахорини.  

О свему je обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на пронаску извршилаца и документовања кривичног 
дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 24.02.2020. године пријављено 

је да је предузеће за продају нафтних деривата у мјесту Крупац, општина 
Источна Илиџа неовлаштено прикључено на межу за потрошњу електричне 
енергије, те да није регистровано у складу са процедурама и правилима 
потрошача. 



У току је документовање предмета, након чега ће надлежном тужилаштву 
бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа електричне 
енергије и природног гаса“, против предузећа и одговорног лица у истом. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко пријављен је покушај крађе у једном 

трговачком објекту. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа у покушају“.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више НН 

лица поломило стакло на улазним вратима на једном стамбеном објекту чиме је 
почињено кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. Оперативним 
радом на терену дошло се до сазнања да је извршилац лице иницијала Н.Б. 
Након комплетирања предмета против наведеног лица ће Окружном јавном 
тужилаштву у Требињу бити достављен извјештај за почињено кривично дјело 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Б. починило кривично дјело „Крађа“. 

 
 


