
На подручју Републике Српске, 22.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 27 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 6 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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): 0 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
6, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 43 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 34 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 22.09.2020. године, пријављено је да су из 

трговинског објекта који се налази у склопу тржног центра у Добоју, отуђена 
четири парфема различитих брендова. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 22.09.2020. године, 

на основу наредбе Основног суда Добој извршили су претрес куће, помоћних 
објеката и покретних ствари које користи лице иницијала М.И. са подручја 
општине Станари. Овом приликом је пронађено и одузето: пиштољ, двије 
пушке, пиштољски и пушчани меци различитог калибра и други предмети. 
Против наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет 
оружја или екплозивних материја“.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијскoj станици Источни Стари Град, дана 22.09.2020. године, 

пријављено је да је у мјесту Зечија Глава, из викендице, приватног власништва, 
отуђен телевизор са ресивером и касетофон. 

Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Табанци, град 

Зворник, 22.09.2020. године око 20,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Ђ.П. из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Opel” и М.С. из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „VW Phaeton”. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне 
повреде је задобила С.П. која се налазила у путничком аутомобилу марке 
„Opel”. Увиђај је извршен од стране полицијских службеника Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 


