
На подручју Републике Српске, 15.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 4 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
Илегалне миграције нису евидентиране. 
 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Станари, 15.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је претходне ноћи, у Станарима са паркинга испред 
његовог пословног простора, непознато лице отуђило његов нерегистрован 
аутомобил марке „Golf 2“. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  

  
Полицијској станици Дервента, 15.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице и пријавило да је претходне ноћи у Дервенти из просторија његовог 
предузећа непознато лице отуђило новац. У току је рад по наведеном. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 15.12.2019. у 1,20 

часова, лишили су слободе лице иницијала С.М. због основа сумње да је исте 
ноћи и разбило прозорско стакло на кладионици у Добоју, при чему је задобило 
тјелесне повреде. Наведеном лицу је указана љекарска помоћ у добојској 
болници. Према изјави власника из кладионице ништа није отуђено. О свему је 
обавијештен дежурни тужила Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 15.12.2019. године, у 

Теслићу, око 00,58 часова, лишили су слободе лице иницијала М.Р. из Теслића, 
возач код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,25 g/kg. 

  
Исте ноћи, у Теслићу, око 03,43 часова, слободе је лишено лице 

иницијала Н.Л. из Теслића, возач код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,79 g/kg. 

Дана 14/15. и 15/16.12.2019. године, на подручју Полицијске стабнице за 
безбједност саобраћаја Добој и Полицијске станице Теслић спровођене су 
појачане активности на контроли алкохолисаности свих учесника у саобраћају. 
Том приликом из саобраћаја је због управљања возилом подејством алкохола 
санкционисано 38 возача, док је један учесник у саобраћају санкционисан због 



управљања возилом подејством опојних дрога. Полицијска управа Добој 
спроводиће ове активности и у наредном периоду. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 15.12.2019. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у улици Светог Саве, општина Братунац, дошло 
до нарушавања јавног реда и мира приликом чега су два лица задобила 
тјелесне повреде. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац који настављају са предузимањем мјера и радњи из своје 
надлежности у циљу идентификовања свих учесника нарушавања јавног реда и 
мира као и документовања наведеног догађаја.   

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград 15.12.2019. године  

у времену од 09,00 до 10,30 часова, на основу Наредбе основног суда у 
Вишеграду, извршили су претрес породичне куће и помоћних објеката које 
користи лице Л.Г. из Вишеграда и том приликом пронашли и одузели 
полуаутоматску пушку и одређени број муниције за исту, чије држање 
грађанима није дозвољено. Након комплетирања предмета против Л.Г. 
надлежном тужилаштву биће достављен извјештај о почињеном кривичном 
дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 


