
На подручју Републике Српске, 21.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 23 

**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): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 10 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 8 ПУ Зворник 1 ПУ Градишка 15 УКУПНО 24 

Авганистан 4, 

Неутврђено 4 

Либија 1 Мароко 11, 

Авганистан 4 

Авганистан 8, 

Неутврђено 4, 

Либија 1, 

Мароко 11, 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Модрича, 22.12.2020. године, пријављено је да је у 

току ноћи 21/22.12.2020. године, на подручју општине Модрича извршена 
провала у трговинску радњу која се налази у склопу  бензинске пумпе, одакле је 
отуђена за сада неутврђена количина цигарета. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Модрича, 22.12.2020. године, пријављено је да је у 
току ноћи 21/22.12.2020. године, извршена провала у трговинску радњу у 
Модричи, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Модрича, 22.12.2020. године, пријављено је да је у 
току ноћи 21/22.12.2020. године, на подручју општине Модрича извршена 
провала у помоћни објекат, одакле је отуђен електрични алат, апарат за 
варење и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Хан Пијесак, дана 22.12.2020. године пријављено је 

да је лице иницијала Њ.М. из Хан Пијеска, у протеклих седам дана извршило 
бесправну сјечу 11 м3 шуме у шумском одјелу ШГ „Височник“ у мјесту Караула, 
општина Хан Пијесак. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 



  
Полицијској станици Трново, дана 22.12.2020. године пријављено је да је 

из викенд куће, која је у изградњи, у мјесту Кијево, општина Трново отуђен 
агрегат, моторна пила, обларица и кутија са ситним радним алатом. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Милићи, у мјесту Кушлат, град Зворник, 

22.12.2020. године око 21,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Renault” којим је 
управљала А.С. из Братунца, са којом су се у возилу налазиле К.М. и А.С. У 
Службу хитне медицинске помоћи Дома здравља Зворник обратила су се сва 
три лица код којих су констатоване тјелесне повреде. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Градишка 
 
У улици Видовданска, град Градишка, 22.12.2020. године у 06,45 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил 
марке „Audi“ којим је управљао О.Д. из Градишке и пјешак Б.Г. из Градишке. 
Увиђај извршили полицијски службеници Полицијске управе Градишка, који су 
утврдили да је у овој саобраћајној незгоди пјешак Б.Г. задобила тјелесне 
повреде. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 22.12.2020. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице С.Ш. из Мркоњић Града, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,25 g/kg. 

 


