
На подручју Републике Српске, 28.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 8 

**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): 11 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 1 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 38 



 са посљедицама по лица: 6  (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 9 ) 

 са материјалном штетом: 32 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 1 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Бања Лука 
 

На подручју Полицијскe управe Бањалука, 28.12.2020. године, евидентирано је 9 

кривичних дјела и 18 саобраћајних незгода од којих 2 саобраћајне незгоде са 

посљедицама по лица. 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 28.12.2020. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Д.С. пронашли су 

и одузели око 0,61 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну 

дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог слиједи подношење 

Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 4. 

Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 

ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 

четири кривична дјела,  једно нарушавање јавног реда и мира и три 
саобраћајне незгоде.   

 
Полицијској станици Добој 1, 28.12.2020. године, пријављено је да је у 

улици Краља Драгутина у Добоју, на путничком аутомобилу марке „Audi” 
пронађена експлозивна направа. По пријави су поступили Полицијски 
службеници ПУ Добој који су потврдили наводе пријаве, те утврдили да се на 
возилу налази бомба у којој се налазио осигурач. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 28.12.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Д. са подручја општине Вукосавље, 
возача који је учествовао у саобраћајној незгоди под дејством алкохола, а 
извршеним алкотестирањем код истог је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2, 17 g/kg. 



Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 28.12.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала М.Х. са подручја општине Теслић, возача 
који је одбио да се подргне алкотестирању. 
 

ПУ Градишка 
 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 
поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјело, три случаја 
нарушавања јавног реда и мира, двије саобраћајне незгод еса посљедицама по 
лица и један пожар. 
 

На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Брестовчина, 

28.12.2020. године у 11,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 

учествовали путнички аутомобил ’’BMW’’ којим је управљао Б.Т. из Градишке и 

путнички аутомобил марке ''Hyundai’’којим је управљаo Д.Б. из Градишке. Увиђај 

су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 

саобраћаја Градишка, који су утврдили да су у овој саобраћајној незгоди оба 

возача задобила тјелесне повреде, а на возилима је наступила материјална 

штета. 

 
ПУ Зворник 

 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 

протекла 24 часа  евидентирана су четири кривична дјела и једна саобраћајна 
незгода са материјалном штетом.  
 

Полицијској станици Братунац, 28.12.2020. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, у току претходна три дана, из радних машина и 
теретног возила који су били паркирани у мјесту Вољавица, општина Братунац, 
отуђило више акумулатора. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


