
На подручју Републике Српске, 26.02.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 7 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Добој 2 ПУ Приједор 

2 

ПУ Зворник 

10 

ПУ Фоча 4 УКУПНО 18 

Алжир 1 

Мароко 1 

Мароко 2 Ирак 10 Авганистан 4 Алжир 1 

Мароко 3 

Ирак 10 

Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 26.02.2020. 

године, извршили су увиђај у мјесту Поткозарје, засеок Пезић поље, гдје је 
дошло до пожара ниске траве и куће власништво М.И. у којој се у моменту 
пожара није нико налазио. Приликом пожара изгорјела је кровна конструкција 
куће, унутрашњост, те спољна столарија. Пожар је локализован од стране 
Ватрогасне јединице Града Бања Лука. Приликом пожара наступила је 
материјална штета, која ће накнадно бити утврђена. Није било повријеђених 
лица. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, који је наложио да се предузму све мјере и радње у циљу 
утврђивања кривичне одговорности.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, поступили су по 
пријави да је дана 26.02.2020. године око 20,40 часова у Бања Луци у улици 
Цара Лазара, од стране непознатог, наоружаног и маскираног лица извршено 
кривично дјело разбојништво, над радницом спортске кладионице. Материјална 
штета причињена кривичним дјелом износи око 1.020 КМ. Извршен je увиђај. 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају оперативне 
и истражне радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела и откривања 
извршиоца. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 26.02.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 25/26.02.2020. године, извршена провала у сервис моторних пила у 



Модричи, одакле су отуђене моторне пиле. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 26.02.2020. године, пријављено је да је од 

стране непознатих лица на подручју града Добоја, запаљена дрвена ловачка 
чека. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

  
Полицијској станици Теслић - СОП Блатница, 26.02.2020. године, 

пријављено је да је у мјесту Младиковине, подручје општине Теслић, дошло до 
пожара усљед крчења парцела од стране мјештана. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Теслић који су утврдили да је пожар захватио 50 
дунума површине обрасле ниским растињем, а исти је локализован од стране 
припадника Територијалне ватрогасне јединице Теслић. У наведеном пожару 
није било повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој.  

  
Полицијској станици Петрово, 26.02.2020. године, пријављено је да гори 

поље и да је ватра захватила и подручје око пруге код „Нове станице“ у 
Петрову. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Петрово који су 
изласком на лице мјеста утврдили да је приликом паљења ниског растиња 
ватра захватила пружнедрвене прагове које су радници жељезнице усјели 
угасити. Припадници Територијалне ватрогасне јединице Петрово су у 
потпуности локализивали пожар. У наведеном пожару није било повријеђених 
лица. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска управа Требиње је код лица иницијала М.М. пронашла и 

привремено одузела одређена количина оружја и муниције. У току је рад на 
докуменотвању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

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

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривином дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Р.О. починило кривично дјело „Превара у служби“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 26.02.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће у мјесту Клиса, град Зворник, 
отуђило одређену количину златног накита. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“.   

 
 


