
На подручју Републике Српске, 19.11.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 16 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 4  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 6 ) 

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска 
управа 
Зворник 1 

Полицијска 
управа 
Приједор 2 

Полицијска 
управа 
Градишка 6 

Полицијска 
управа Добој 
10 

Укупно 19 

Мароко 1 Авганистан 2 Мароко 5 
Египат 1 

Ирак 5 
Египат 4 
Мароко 1 

Мароко 7 
Авганистан 2 
Египат 5 
Ирак 5 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је једно 
кривично дјело и једно нарушавање јавног реда и мира.   
  

Полицијској станици Модрича, 19.11.2020. године, пријављено је да лице 
иницијала М.С. из Модриче, неовлаштено користи електричну енергију. По 
наведеном су поступили полицијски службеници те о свему обавијестили 
надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој. Против наведеног лица ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Крађа електричне енергије или природног гаса“. 
  

Полицијској станици Добој 2, 19.11.2020. године, пријављено је да се у 
мјесту Липац, подручје града Добоја, зачула јака детонација те да  носиви кабал 
далековода Липац-Јошава-Суво Поље варничи. По наведеном су поступили 
полицијски службеници и радници Електро Добоја. Лице мјеста је обезбјеђено а 
увиђај ће се извршити данас.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 19.11.2020. године, 

на основу расписане потраге од стране Основног суда Зворник, у Модричи  су 
лишили слободе лице иницијала С.Ђ. из Оџака. О наведеном је обавијештена 
Судска полиција Бијељина ради преузимања наведеног лица.  
 



 
ПУ Источно Сарајево 

 
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 

евидентирано је једно кривично дјело,  јавни ред и мир нарушен је једном, а 
догодиле су се двије саобраћајне незгоде.  

 
 Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 19.11.2020. године, 

пријављено је да су из подрумских просторија стамбене зграде у Спасовданској 
улици, општина Источно Ново Сарајево отуђена два бицикла приватног 
власништва. Извршен је увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Требиње 
 
 На подручју Полицијске управе Требиње, 19.11.2020. године, 
евидентирана су два кривична дјела, два нарушавања јавног реда и мира и 
једна саобраћајна незгода.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 

непознатих лица оштетило електрични стуб за забрану уласка у Стари Град, у 
Требињу. Оперативним радом на терену полицијски службеници су открили да 
је електрични стуб оштетило лице иницијала М.П. из Требиња. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  
 

Полицијској станици Гацко пријвљено је да је лице иницијала А.В. из 
Гацка оштетио апарат „терминал“ за игре на срећу. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Оштећење и одзимање туђе ствари“.  

 
ПУ Градишка 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 

поменутом периоду, евидентиранo је једно кривично дјело и три саобраћајне 
незгоде од којих је једна са посљедицама по лица. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 19.11.2020. 

године око 19,50 часова у мјесту Дубраве, град Градишка, лишили су слободе 

лице Ш.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. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


