
На подручју Републике Српске, 04.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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): 2 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 9 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 8, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 23 



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

 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа 
Бијељина 2 

Полицијска управа 
Зворник 9 

Укупно 11 

Мароко 2 Авганистан 9 Мароко 2 
Авганистан 9 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

  
ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 

једно нарушавање јавног реда и мира и три  саобраћајне незгоде. 
 

Полицијској станици Теслић, 04.11.2020. године, пријављено је да je у 
току ноћи 02/03.11.2020. године, отуђен предизборни плакат једне политичке 
партије који су био постављен изнад коловоза у мјесту Гомјеница, подручје 
општине Теслић. Такође, пријављено је да је у току ноћи 03/04.11.2020. године, 
отуђен и један предизборни плакат у мјесту Влајићи, подручје општине Теслић, 
који је био постављен изнад коловоза. У току је рад по наведеном. 
 

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

протекла 24 часа  евидентирано је једно кривично дјело и два прекршаја јавног 
реда и мира.   

 
Полицијској станици Сребреница, 04.11.2020. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, из породичне куће која се налази у мјесту 
Прохићи, општина Сребреница, отуђио моторну тестеру. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О наведеном догађају 
обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 



ПУ Требиње 
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 04.11.2020. године, 

евидентирано је једно кривично дјело. Није било евидентираних нарушавања 
јавног реда и мира и саобраћајних незгода.  

 
Полицијској станици Билећа пријављена су оштећења на два путничка 

аутомобила марке „Volkswagen“, тип „Golf IV“ и марке „Volkswagen“, тип „Passat“ 
у власништву лица иницијала Д.В. из Билеће. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

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

поменутом периоду, евидентирана су два кривична дјела, два случаја 
нарушавања јавног реда и мира и двије саобраћајне незгоде, од којих је једна са 
посљедицама по лице. 
 

На магистралном путу М1 102 у мјесту Кобаш, општина Србац, 04.11.2020. 

године у 06:25 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза 

путничког аутомобила марке ''Audi'' којим је управљао Н.Р. из мјеста Инађол, 

општина Србац. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 

Полицијске станице Србац, који су утврдили да је на возилу наступила 

материјална штета, а да је Н.Р. задобио тјелесне повреде.  

 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


