
На подручју Републике Српске, 29.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 8 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 4  и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 17 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 23 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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): 3 

 остали прекршаји: 10 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 5, Бијељина 12, И.Сарајево 3, Требиње 0, 
Приједор 2, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 45 



 са посљедицама по лица: 12  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 21 ) 

 са материјалном штетом: 33 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа 
Бијељина 4 

Полицијска управа 
Фоча 7 

Укупно 

Сирија 2 
Јемен 1 
Палестина 1 

Непознат идентитет 7 Сирија 2 
Јемен 1 
Палестина 1 
Непознат идентитет 7 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Добој 
 

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 
два кривична дјела, пет нарушавања јавног реда и мира и пет саобраћајних 
незгода.   
  

Полицијској станици Брод, 29.12.2020. године, пријављено је да је у 
претходних неколико дана извршена провала у кућу и помоћни објекат на 
подручју општине Брод, одакле су отуђени предмети за кућну употребу, 
прехрамбени производи, алкохолна пића и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 29.12.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала Ј.Б. из Брода, возача који је учествовао у 
саобраћајној незгоди под дејством алкохола у количини од 1,80 g/kg. 

 У Крајишкој улици у Теслићу, 29.12.2020. године, око 11,10 часова, 
догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала Д.М. из 
Теслића које је управљало са путничким аутомобилом марке „Peugeot” и пјешак 
лице иницијала С.Г. из Теслића. У овој саобраћајној незгоди пјешак је задобио 
тешке тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Теслић. Након документовања предмета Окружном јавном 
тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Угрожавање јавног саобраћаја“. 



Полицијској станици Дервента, 29.12.2020. године, око 15,10 часова, 
пријављено је да је у мјесту Церани, подручје општине Дервента, дошло до 
пожара на породичној кући власништво лица иницијала Н.Н.. У пожару који су 
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Дервента 
повријеђених лица није било док су у истом изгорјели потровље и кров куће. 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента заједно са припадницима 
Сектора криминалистичке полиције ПУ Добој ће данас извршити увиђај. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.   

ПУ Мркоњић Град 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, док су 
евидентирана 4 случаја нарушавања јавног реда и мира. Није било 
eвидентираних саобраћајних незгода, као ни пожара.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 29.12.2020. 
године, извршили су контролу путничког аутомобила „Golf“ без регистарских 
ознака којим је управљло лице иницијала Ј.П. из Јајца. Даљом контролом 
утврђено је да наведено лице управља возилом прије стицања права на  
управљање, а извршеним алкотестирањем утврђено је присуство алкохола у 
организму од 1,57 g/kg, те је због почињеног прекршаја из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишено слободе.   
 

ПУ Зворник 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 
протекла 24 часа  евидентирана су два кривична дјела и четири саобраћајне 
незгоде, од којих су три са посљедицама по лица.  

 
Полицијској станици Шековићи, 29.12.2020. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду, извршио 
бесправну сјечу шуме на локалитету у мјесту Горња Спреча, општина 
Шековићи. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Шековићи који 
су извршили увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 

На магистралном путу Зворник – Милићи, у мјесту Коњевић Поље, 
29.12.2020. године око 19,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали З.Б. из Власенице, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„Opel” и А.А. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке 
„BMW”. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне повреде је задобио возач З.Б. и 
лице З.С. које се налазило у возилу „Opel”. Повријеђеним лицима је указана 
љекарска помоћ у Дому здравља Милићи. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Братунац. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


