
 

 

На подручју Републике Српске, 05.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 9, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 8, Градишка 1, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 27 

**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): 3 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска управа Зворник 8 Укупно 8 

Сирија 7 
Аваганистан 1 

Сирија 7 
Авганистан 1 

 
  

Активности и резултати 
 
 ПУ Добој 
 
 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 
девет  кривичних дјела, два нарушавања јавног реда и мира и три саобраћајне 
незгоде.   
 
 Полицијској станици Добој 1, 05.10.2020. године, пријављено је да је у 
току ноћи 04/05.10.2020. године, од стране непознатог лица или више њих 
разбијено предње вјетробранско стакло на аутобусу марке „Isuzu”, који је био 
паркиран поред локалног пута у мјесту Подновље, подручје града Добоја. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење или одузимање туђе 
ствари“. 
 Полицијским службеницима Полицијске управе Добој, 05.10.2020. године, 
пријављена је бесправна сјеча шуме на  подручју општина Теслић и Модрича.. 
У току је рад на расвјетљавању кривичних дјела „Крађа“.  
 
 ПУ Источно Сарајево 
 

У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 
евидентиранa су два кривична дјела, јавни ред и мир нерушен је једном, а 
догодиле су се двије саобраћајне незгоде. 

 
Полицијској станици Пале, 05.10.2020. године, око 14:10 часова 

пријављено је да је из породичне куће, приватног власништва, у мјесту Доња 
Љубогошта, општина Пале отуђено 1.300 КМ и кредитна картица. Полицијски 
службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 
расвјетљавању и проналску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево. 



 

 

 
 
 ПУ Зворник 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 
протекла 24 часа  евидентирано је осам кривичних дјела. Није било 
евидентираних нарушавања јавног реда и мира нити саобраћајних незгода.  
  
Полицијској станици Зворник, 05.10.2020. године, пријављено је да je непознато 
лице или више њих, из објекта мини хидроелектране у мјесту Дрињача, град 
Зворник, отуђило разни алат. По пријави су поступили полицијски службеници 
ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“.   
  
 Полицијска станица Зворник, поднијела је Окружном јавном тужилаштву у 
Бијељини, извјештај о почињеном кривичном дјелу против С.Џ. из Сарајева, 
због постојања основа сумње да је починила кривично дјело „Крађа“. 
Осумњичена се терети да је 09.09.2020. године, из бутика који се налази у 
улици Светог Саве, град Зворник, отуђила одређену количину новца, након чега 
се удаљила у непознатом правцу.  
 
 ПУ Мркоњић Град 
 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, док је 
евидентиран 1 случај нарушавања јавног реда и мира. Eвидентиране су 2 
саобраћајне незгоде, није било евидентираних пожара.  

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 05.10.2020. године, 
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице В.К. из Шипова, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,89 g/kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 


