
На подручју Републике Српске, 03.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

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



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Требиње 4 УКУПНО 4 

Мароко 2 

Алжир 2 

Мароко 2 

Алжир 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Дана 03.12.2019.године око 19,00 часова на локалном путу у мјесту 

Бакинци, општина Лакташи, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали З.В. из Градишке са теретним возилом марке „Mercedes“ и 
бициклиста Ж.M. из Лакташа. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је 
задобио бициклиста Ж.М. Лице је збринуто на УКЦ РС Бања Лука. Увиђај је 
извршен од стране полицијских службеника полицијске станице Лакташи. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 03.12.2019. године, обратило се оштећено 

лице из Дервенте које је пријавило да се лице иницијала З.Р. из Теслића, 
највјероватније лажно представило као заступник права свих физичких лица 
како у земљи тако и у иностранству, са којим је оштећено лице договорило да га 
заступа у предмету потраживања ратне одштете за цивилну жртву рата, а за 
који му је платило већи износ новца. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје 
кривичног дјела „Превара“. У току је рад на расвјетљавању наведног кривичног 
дјела. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Осмаци, 03.12.2019. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у мјесту Цапарде, општина Осмаци, лице С.Т. физички 
напало пријавитеља. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Осмаци. У току је рад на документовању прекршаја.   

 
На локалном путу у мјесту Мехићи, општина Братунац, 03.12.2019. године 

око 06,15 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза 
путничког аутомобила марке „Audi”, којим је управљао А.М. из Братунца, са 



којим се у возилу налазио Д.Б. из Братунца. У овој саобраћајној незгоди, оба 
лица су задобила тјелесне повреде. Повријеђеним лицима је указана 
медицинска помоћ у Дому здравља Братунац, одакле су упућени у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај је 
извршен од стране полицијских службеника Полицијске станице Братунац. Рад 
на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


