
На подручју Републике Српске, 23.11.2020. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 4, 
Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 КД)  

УКУПНО КД :  15 

**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): 1 

• чл. 226. (тешка крађа): 4 

• чл. 227. (разбојништво): 0  

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 1 

• остала КД: 8 

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

• чл. 8. (вријеђање): 1 

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

• 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: 2 

  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор 1, 
Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 СН)  

УКУПНО: 26 



• са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5)  

• са материјалном штетом: 22 

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 2 

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 3 

• позитивних: 1 

  

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ  
  

  

ПУ Зворник 9  ПУ Градишка  44 ПУ Добој 11  УКУПНО 64 

Иран 7, 

Сирија 2 

Бангладеш 28, 

Ирак 12, 

Авганистан 2, 
Пакистан 2 

Иран 9, 

Авганистан 2 

Иран 16, 

Сирија 2, 

Бангладеш 28, 
Ирак 12, 

Авганистан 4, 
Пакистан 2 
      

 

    

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ  
  

 
 
ПУ Добој 
 

Полицијској станици Добој 1, 23.11.2020. године, пријављено је да је у току 
ноћи 22/23.11.2020. године, извршена провала у угоститељски објекат у Добоју 
одакле је отуђен уређај за пуштање музике (џубокс). У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијски службеници Полицијске управе Добој, 23.11.2020. године, 
лишили су четири возача који су управали возилом под дејством алкохола и то, у 
Добоју су лишени слободе лице иницијала О.К. из Добоја, код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,58 g/kg и лице иницијала Ж.П. из Добоја код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,72 g/kg. У Дервенти је лишено 
слободе лице иницијала С.Т. из Дервенте, код кога је утврђено присуство алкохола 
у организму од 1,57 g/kg и у Теслићу је лишено слободе лице иницијала М.С. из 
Теслића, код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,98 g/kg. 
  
 
 
 



ПУ Зворник  

   
Полицијској станици Сребреница, 23.11.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, са градилишта у мјесту Жутица, општина 
Сребреница, отуђило агрегат и други грађевински материјал. 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 „Крађа“. 

 

ПУ Фоча 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Фоча, 

23.11.2020. године око 18,40 часова у мјесту Миљевина, лишили су слободе лице 
К.Д. из Фоче, због управљања возилом под дејством алкохола. Наиме, на 
магистралном путу Фоча – Сарајево у мјесту Миљевини, наведог дана око 18,10 
часова догодила се сабраћајна незгода у којој је  учесвовало једно путничко возило 
и један мотокултиватор. Овом приликом је возач мотокултиватора К.Д. задобио 
лакше тјелесне повреде, који је и лишен слободе и задржан до престанка разлога 
за задржавање. Наведено лице је пуштено на слободу, а против истог ће бити 
поднесен уахтјев за покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
  
  

  


