
На подручју Републике Српске, 17.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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): 0 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 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): 1 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 5  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 7 ) 

 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа 
Добој 3 

Полицијска управа 
Градишка 3 

Укупно 6 

Авганистан 3 Мароко 3 Авганистан 3 
Мароко 3 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
 ПУ Добој 
 
 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 
четири кривична  и двије саобраћајне незгоде.   
 
 Полицијској станици Теслић, 17.11.2020. године, пријављено је да је 
извршена провала у сервис моторних пила у Теслићу, одакле су отуђене 
моторне пиле и различити дијелови за исте. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијској станици Добој 1, 17.11.2020. године, пријављено је да је 
извршена провала у кућу у Добоју, одакле је отуђено ватрено оружје. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 17.11.2020. године, 
на основу наредбе Основног суда Добој, извршили су претрес на двије лoкације 
које користи лице иницијала М.П. са подручја града Добоја,   приликом чега је 
пронађенo и одузето ватрено оружје и дробилица са остацима зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Након 
комплетирања предмета надлежном тужилаштву ће бити поднесен 
одговарајући извјештај. 
  

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 
управе Добој, 17.11.2020. године, око 13, 20 часова, приликом контроле лица 
иницијала О.Н. из Добоја, код истог су пронашли и одузели пакетић у коме се 
налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 



„Марихуана“ укупне тежине од 0,653 g. Након извршеног потребног вјештачења 
против наведеног лица ће надлежном суду бити поднешен Захтјев за 
покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 
спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога БиХ.  

 
ПУ Источно Сарајево 

 
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 

евидентирана су два кривична дјела,  јавни ред и мир нарушен је једном, а 
догодиле су се три саобраћајне незгоде.  

 
 Полицијској станици Рогатица, дана 16.11.2020. године, пријављено је да 

је са лагера власништво шумског газдинства у мјесту Јазбине општине 
Рогатица отуђено 10 м3 облове грађе дрвета  смрче и јеле.  

У току је рад на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела 
„Крађа“. 
 

ПУ Зворник 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 
протекла 24 часа  евидентирана су три кривична дјела и три саобраћајне 
незгоде са материјалном штетом. 
 

Полицијској станици Братунац, 17.11.2020. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, из помоћног објекта у мјесту Вољавица, општина 
Братунац, отуђило одређену количину цријепа и гаражна врата. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Братунац, који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 17.11.2020. године, 

евидентиранa су два кривична дјела. Није било евидентираних нарушавања 
јавног реда и мира и саобраћајних незгода.  

 
Полицијској станици Гацко пријављена је крађа огревног дрвета од 

стране једног или више непознатих лица. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

је поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала З.Ђ. починило кривично дјело „Тешка тјелесна 
повреда“.  

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


