
На подручју Републике Српске, 26.10.2020. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

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

УКУПНО КД :  13 

**КД против живота и тијела**  

• чл. 124. (убиство): 0  

• чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС):  

• чл. 125. (тешко убиство) : 0  

• чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0  

• чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

• 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): 0 

• чл. 226. (тешка крађа): 6 

• чл. 227. (разбојништво): 0  

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 1 

• остала КД: 6 

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор  

0, Зворник  0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)  

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

• чл. 8. (вријеђање): 1 

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

• чл. 12. (туча и физички напад): 5 

• чл.  16.  (неовлаштена  употреба  оружја): 0  

• чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

• остали прекршаји: 2 

  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор  

3, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН)  



УКУПНО: 24 
• са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 

лакше повријеђена лица: 2)  

• са материјалном штетом: 22 

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 2 

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 7 

• позитивних: 0  

  

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ  

 

ПУ ЗВОРНИК 15 ПУ ДОБОЈ 3 УКУПНО 18 

Сирија 10, 
Мароко 5 

Ирак 3 Сирија 10, 
Мароко 5,  

Ирак 3 

 

    

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ  
  

 
ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 26.10.2020. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Ј.П. 
пронашли су и одузели око 1,20 грама зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог 
слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног 
прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. 
 
ПУ Добој 

 
Полицијској станици Модрича, 26.10.2020. године, пријављено је да је у току 

ноћи 25/26.10.2020. године, извршена провала у вулканизерску радњу која се 
налази на подручју општине Модрича, одакле су отуђени разни пнеуматици и други 
предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијској станици Теслић, 26.10.2020. године, пријављено је да је у 
претходна три дана извршена провала у просторије фотокопирнице која је 
смјештена у једној јавној установи у Теслићу, одакле је отуђен новац. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 26.10.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.Д. са подручја града Добоја, због почињеног 



прекршаја из члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних функција) 
Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 

Полицијској станици Теслић, 26.10.2020. године, пријављено је да је у мјесту 
Горње Липље, подручје општине Теслић, дошло до пожара на теретном возилу 
марке „Man” власништво привредног друштва из Лакташа, којим је управљало лице 
иницијала Д.М. са подручја општине Лакташи. Пожар су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Теслић.  По наведеном су поступили полицијски 
службеници Полицијске станице Теслић и Сектора криминалистичке полиције ПУ 
Добој, те је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој. 
 
ПУ Зворник  
   

Полицијској станици Осмаци, 26.10.2020. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, из породичне куће која се налази у мјесту Ракино 
Брдо, општина Осмаци, отуђило пиштољ. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Осмаци. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 
 

 


