
На подручју Републике Српске, 18.03.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 0 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 13 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 



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

 са материјалном штетом: 15 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 13 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 2 ПУ Бијељина 9 ПУ Приједор 9 ПУ Зворник 4 УКУПНО 24 

Алжир  2 Пакистан 9 Мароко  2 
Алжир  4 
Сирија  3 

Сирија  3 
Либија  1 

Алжир  6 
Пакистан 9 
Мароко 2 
Сирија  6 
Либија  1 

  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 18.03.2020. године, пријављено је да је у 

претходном периоду одређено лице у приватној шуми на подручју општине 
Брод, посјекло и одвезло одређену количину дрвних сортимената. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Брод који су потврдили наводе пријаве те 
утврдили да је из наведене шуме отуђено  11, 53 м3 различитог дрвета. Након 
документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 18.03.2020. године, пријављено је да је у 

улици Краља Петра Првог у Добоју, оштећеном лицу пришло непознато лице те 
од истог тражило новац наводно да купи акумулатор за возило. Након што је му 
је оштећени дао новац у износу од  185 КМ, непознато лице је изјавило да ће 
оштећеном новац вратити непознато лице, које се налази  на аутобуској 
станици у Добоју. Доласком на наведену локацију оштећени никога није затекао 
приликом чега је схватио да је преварен. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Превара“. 

 
Полицијској станици Теслић, 18.03.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 17/18.03.2020. године, у мјесту Чечава, подручје општине Теслић, 
дошло до избијања пожара у шуми која је у власништву Шумског газдинства 



„Борја“ и шуми која је у приватном власништву.  По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Теслић који су утврдили да је наведени пожар 
захватио ниско растиње, шуме и воћњаке у укупној површини од око 10 хектара. 
У наведеном пожару није било повријеђених лица и о свему је обавијештено 
надлежно тужилаштво. 

 
Полицијској станици Добој 2, 18.03.2020. године, пријављено је да је у 

мјесту Бољанић, подручје града Добоја, дошло до избијања пожара који је 
захватио траву и ниско растиње. Пожар су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Добој а у истом није било повријеђених 
лица. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву доставила 

извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да је 
лице иницијала М.Н. починило кривично дјело „Неовлаштена производња и 
промет опојних дрога“. 

 
ПУ Зворник 
 
 На магистралном  путу Зворник-Бијељина, у мјесту Видакова Њива, град 

Зворник, 18.03.2020. године око 13,20 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Polo”, којим је управљао 
М.К. из Осмака, са којим се у возилу налазила С.К. из Осмака. У овој 
саобраћајној незгоди, оба лица су задобила тјелесне повреде које су 
констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде. 

  
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијској станици Мркоњић Град 18.03.2020. године, око 01,20 часова, 

пријављено је да је у мјесту Доњи Граци, општина Мркоњић Град, избио пожар 
на помоћном објекту-штали. По пријави су поступили полицијски службеници 
Полицијске управе Мркоњић Град и припадници Добровољног ватрогасног 
друштва Мркоњић Град који су локализовали пожар, приликом чега није било 
повријеђених лица. Увиђај извршен од стране полицијских службеника 
Полицијске управе и Мркоњић Град заједно са инспектором за експлозивне 
материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Бања Лука. О свему 
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 
Висина материјалне штете и тачан узрок пожара биће накнадно утврђени. 

 
 
 
 
 
 
 


