
На подручју Републике Српске, 30.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 13 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 



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

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа 
Бања Лука 

Полицијска управа 
Градишка 6 

Укупно 52 

Непознат идентитет 46 Ирак 6 Непознат идентитет 46 
Ирак 6 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

ПУ Добој 
 

 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 
три кривична дјела и двије саобраћајне незгоде.   
 Полицијској станици Теслић, 28.09.2020. године, пријављено је да је у 
претходном периоду непознато лице или више њих извршило више оштећења 
на објекту друштвеног дома који се налази на подручју општине Теслић. У току 
је рад на расвјетљављању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 
 Полицијски службеници Полицијске управе Добој, 30.09.2020. године,  у 
улици Југ Богдана у Добоју пронашли су мотоцикл марке „Honda”, чије је 
отуђење пријављено претходног дана Полицијској станици Добој 1. Пронађени 
мотоцикл је враћен власнику. О свему је обавијештено Окружно јавно 
тужилаштво Добој.  
 Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 30.09.2020. године, 
око 22, 55 часова, лишили су слободе  лице иницијала Љ.Љ. са  подручја 
општине Станари, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму 
од 3, 64 g/kg. Истог дана око 22:25 часова, лишили су слободе и Б.М. са 
подручја општине Станари, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1, 89 g/kg. 
 У Светосавској улици у Модричи, 28.09.2020. године, око 11:35 часова, 
догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала М.А. из 
Модриче, које је управљало путничким аутомобилом марке „Peugeot”, лице 
иницијала С.Т. са подручја општине Вукосавље, које је управљало са путничким 
аутомобилом марке „VW Multivan”, пјешак лице иницијала М.Р. са подручја 
општине Модрича и паркирани путнички аутомобил марке „Škoda Fabia”, 
власништво лица иницијала Р.М. из Модриче. У овој саобраћајној незгоди 



тјелесне повреде су задобили возач М.А., пјешак М.Р. и сувозач у путничком 
аутомобилу марке „VW Multivan”, лице иницијала А.Т. са подручја општине 
Вукосавље. Повријеђенима је  указана љекарска помоћ у Дому здравља 
Модрича, одакле су исти упућени у добојску болницу. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Модрича.  

 
 
ПУ Зворник 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 

протекла 24 часа  евидентирано је пет кривичних дјела и двије саобраћајне 
незгоде са материјалном штетом.  

Полицијској станици Зворник, 30.09.2020. године, пријављено је да je С.Н. 
из Зворника, физички напаo Ф.Х. из Зворника, нанијевши јој тјелесне повреде. 
Повријеђеној је указана љекарска помоћ у Дому здравља Зворник. Поступајући 
по наведеној пријави, полицијски службеници су утврдили да је осумњичени 
путем телефона слао пријетеће поруке оштећеној. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
документовању кривичних дјела „Угрожавање сигурности“ и „Тјелесна повреда“.   

 
ПУ Фоча 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Фоча 

евидентирана су два  кривична дјела,  није било нарушавање јавног реда и 
мира као ни   саобраћајних незгода. 

Полицијској станици Вишеград пријављено је да је 30.09.2020. године  
НН лице или више њих из породичне куће  која се налази у улици Цара Лазара 
у Вишеграду,  отуђило ловачку пушку карабин „CZ-М48“, за коју посједује 
оружни лист. О догађају је обавјештено дежурно тужилаштво Источно Сарајево, 
а увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници. Даљи рад је у 
току. 

 
 
 
 
 
 
 


