
 

 

На подручју Републике Српске, 19.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 0, 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): 1 

 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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

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

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 



 

 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа Бања 
Лука 5 

Полицијска 
управа 
Бијељина 2 

Полицијска 
управа 
Зворник 1 

Полицијска 
управа 
Градишка 7 

Укупно 15 

Иран 5 Неутврђен 
идентитет 2 

Пакистан 1 Либија 3 
Мароко 3 
Палестина 1 

Иран 5 
Пакистан 1 
Либија 3 
Мароко 3 
Палестина 1 
Неутврђен 
идентитет 2 

 
  

Активности и резултати 
 
 ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су три 
кривична дјела и једна саобраћајна незгода.     
 
 Полицијској станици Станари, 19.10.12020. године, пријављено је да је у 
претходном периоду на подручју ошпштине Станари извршена бесправна сјеча 
шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
  
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 19.10.2020. године, 
извршеним легитимисањем лица иницијала М.Х. са подручја општине Добој Југ, 
ФБиХ, те извршеном провјером кроз базу потрага утврђено да је за истим 
Полицијска управа Бања Лука расписала потрагу. Наведено лице је лишено 
слободе те је о свему обавијeштена Полицијска станица Обилићево ради 
предузимања даљих мјера и радњи.  
 
 ПУ Бијељина 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина у 
протекла 24 часа  евидентирано је пет кривичних дјела, три нарушавања јавног 
реда и мира и четри саобраћајне незгоде од чега је једна са посљедицом по 
лице. 



 

 

 
 Полицијска станица Шамац, 18.10.2020. године око 20:00 часова од 
стране оштећеног запримила је пријаву, да га је Н.Д. физички напао у 
угоститељском објекту, ударивши га затвореном шаком у предјелу лица. По 
пријави су поступили полицијски службеници који су Н.Д. уручили прекршајни 
налог због нарушавања Јавног реда и мира односно члана 12., туча и физички 
напад. 
 
 На магистралном путу Бијељина - Зворник у мјесту Којчиновац, 
19.10.2020. године око 14:35 часова догодила се саобраћајна незгода са 
материјалном штетом у којој су учествовала два возила. Путничко возило марке 
''Opel'' којим је управљало лице М.Г. и теретно возило ''Iveco'' којим је управљао 
В.Ј.. Алкотестирањем возача утврђено је да М.Г. има 2,47 г/кг алкохола у 
организму. Исти је лишен слободе због управљања возилом под дејством 
алкохола и учествовања у саобраћајној незгоди. 
 
 ПУ Зворник 
 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 
протекла 24 часа  евидентирана су два кривична дјела. Није било 
евидентираних нарушавања јавног реда и мира нити саобраћајних незгода.  

 
Полицијској станици Сребреница, 19.10.2020. године, пријављено је да je 

непознато лице или више њих, из породичне куће која се налази у мјесту 
Прохићи, општина Сребреница, отуђило кајак са веслима. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Сребреница који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 

евидентирана су три кривична дјела, јавни ред и мир није нарушен ниједном, а 
догодиле су се четири саобраћајне незгоде. 

 
 Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 19.10.2020. године 

пријављено је да је из хаустора зграде у Спасовданској улици, отуђен бицикл. 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и оперативним 
радом дошли до сазнања да се у везу са извршењем кривичног дјела „Крађа“, 
може довести Д.К. из Источне Илиџе. У току је криминалистичка обрада лица. 

 
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 

Источно Сарајево. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


