
На подручју Републике Српске, 24.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 2 УКУПНО 2 

Авганистан 2 Авганистан 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Дервента, 24.12.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 23/24.12.2020. године, извршена провала у угоститељски објекат на 
подручју општине Дервента, одакле је из апарата за игре на срећу отуђен 
новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Шековићи, 24.12.2020. године, пријављено је да је у 
мјесту Нетек, општина Шековићи, дошло до пожара на помоћном објекту, усљед 
чега се пожар проширио на дио кровне конструкције породичне куће оштећеног. 
По пријави су поступили полицијски службеници ПС Шековићи и припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Власеница који су локализовали пожар, 
приликом чега није било повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву. Висина материјалне 
штете и тачан узрок пожара биће накнадно утврђени. 

 
ПУ Градишка 

 
На магистралном путу Србац – Разбој, у мјесту Инађол, општина Србац, 
24.12.2020. године у 16,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали радна машина трактор марке ''IMT 539’’ којим је управљао Д.М. из 
мјеста Повелич, општина Србац и путнички аутомобил марке ''Reno’’ којим је 
управљаo Б.П. из мјеста Повелич, општина Србац. Увиђај извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Србац, који су утврдили да је у овој 
саобраћајној незгоди на радној машини трактору и путничком аутомобилу 
наступила материјална штета, док су оба возача задобила тјелесне повреде, те 
је возач радне машине –трактора превежен у просторији Опште болнице 
Градишка ради указивања љекарске помоћи. 

  



- Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 24.12.2020. године око 
21,45 часова у мјесту Жеравица, град Градишка, лишили су слободе лице М.Ш. 
из 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. 

 
 


