
На подручју Републике Српске, 25.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 12 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 18 УКУПНО  18 

Сирија 18 Сирија 18 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Добој 1, 25.11.2020. године, пријављено је да је 

истог дана непознато лице оштетило путнички аутомобил марке „Mercedes”, 
који се налазио на паркинг простору у Карађорђевој улици у Добоју. Одмах по 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 који су 
утврдили да је наведено извршило лице иницијала Д.П. из Добоја којег су 
пронашли у непосредној близини лица мјеста. Након документовања и 
комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Ј.С. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
ПУ Градишка  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Нова Топола, 25.11.2020. 

године око 21,15 часова у мјесту Рогољи, град Градишка, лишили су слободе 
лице М.Ј. из мјеста Рогољи, град Градишке, због управљања возилом под 
дејством алкохола. Након престанка разлога за задржавање наведено лице је 
пуштено на слободу, а истом је уручен прекршајни налог због почињених 
прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
 
 
 



ПУ Мркоњић Град 

 
У мјесту Дуљци, општина Шипово, 25.11.2020. године, око 23,40 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је Д.М. из Језера управљајући 
путничким аутомобилом „Volvo“  изгубила контролу над истим, те слетила са 
коловоза. У овој саобраћајној незгоди није било повријеђених лица. 
Алкотестирањем код возача Д.М. је утврђено присуство алкохола у организм од 
2,42 g/kg,  те је због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишена слободе. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 


