
На подручју Републике Српске, 01.10.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 3 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

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

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 28 



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

 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 1 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа 
Бијељина 3 

Полицијска управа 
Бања Лука 142 

Укупно 145 

Сирија 3 Непознат идентитет 142 Непознат идентитет 142 
Сирија 3 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој 
 

 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 
два кривична дјела и двије саобраћајне незгоде.   
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 01.10.2020. године, 
лишили су слободе В.П. из Брода, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,85 g/kg. 
  
 Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Добој, 01.10.2020. године, лишили су слободе Ј.Р. са подручја града Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,79 g/kg. 

  
Истог дана полицијски службеници Полицијске станице Модрича, лишили 

су слободе М.М. из Брчког, возача који је одбио да се подвргне алкотестирању. 
  

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

евидентиранa су два кривична дјела, није нарушаван јавни ред и мир, а 
догодиле су се три саобраћајне незгоде. 

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, радећи по акцији 

„Шума 2020“, пронашли су пањеве бесправно посјечених стабала на шумском 
рејону Шехбетски град, којим управља ШГ Романија, Соколац. Оперативним 
радом, у мјесту Кадино Село, у близини постројења за примарну прераду 



дрвета, приватног власништва пронађено је око 21 м3 бесправно посјечених 
трупаца, за која се сумња да су посјечени на наведеном рејону. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 
 Полицијској станици Источно Ново Сарајево 01.10.2020. године 
пријављено је да је на локалитету Тилава, општина Источно Ново  Сарајево, 
уништен принудни успоривач брзине. Полицијски службеници оперативним 
радом пронашли су С.К. и Н.Т. из Источне Илиџе за које се сумња да су 
11.09.2020. године око 02:00 часа уништили наведени успоривач. Након 
криминалистичке обраде лица надлежном тужилаштву биће поднесен извјештај 
против истих о почињеном кривичном дјелу „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


