
На подручју Републике Српске, 26.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 10 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 15 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 12 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Градишка 2 ПУ Бања Лука 5 УКУПНО 7 

Авганистан 2 Неутврђено 5 Авганистан 2, 
Неутврђено 5 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Теслић, 26.11.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 25/26.11.2020. године, извршена провала у просторије привредног 
друштва у Теслићу одакле је отуђен новац. Истог дана пријављено је да је у 
току наведене ноћи извршена провала у још три различита објекта одакле 
ништа није отуђено. У току је рад на расвјетљавању кривичних дјела „Тешка 
крађа“ и „Тешка крађа“ у покушају. 

 
Полицијској станици Теслић, 26.11.2020. године, пријављено је да на 

тротоару у Карађорђевој улици у Теслићу лежи непознато лице те да је о истом 
обавијештена и Служба хитне помоћи Дома здравља Теслић. Одмах по пријави 
су поступили полицијски службеници Полицијске станице Теслић који су 
утврдили да се ради о лицу иницијала Б.С. из Теслића које је у Дом здравља 
Теслић довезено без знакова живота. Извршен је увиђај на лицу мјеста. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 26.11.2020. године, 

пријављено је да је у Хиландарској улици, из теретног моторног возила за 
доставу робе отуђено 16 штека цигарета, вриједности од око 960 КМ. 

 
Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 

кривичног дјела „Крађа“. 
 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 26.11.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће која се налази у мјесту 



Папраћа, општина Шековићи, отуђило одређену количину новца и лична 
документа. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Шековићи, који 
су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у 
Источном Сарајеву. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
На магистралном путу Зворник – Власеница, у мјесту Милићи, 26.11.2020. 

године око 12,00 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Mitsubishi” којим је управљао Р.П. из 
Милића, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Након 
указане љекарске помоћи у Дому здравља Милићи и Јавној здравственој 
установи Болница Зворник, повријеђени је превезен у Универзитетски клинички 
центар Републике Српске у Бања Луци. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Б.Ш. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
 

 
 


