
На подручју Републике Српске, 26.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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): 4 

 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПУ Добој 2 ПУ Зворник 7 УКУПНО 9 

Мароко 2 Египат 7 Мароко 2 

Египат 7 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 26.12.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала Н.В. из Брода, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,15 g/kg. 

  
Полицијска станица Добој 1, 26.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Е.М. из Жепча (ФБиХ), због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Станари, 26.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеним кривичним кривичним 
дјелима против лица иницијала Р.Р. са подручја општине Станари, због основа 
сумње да је извршило кривична дјела „Неовлашћена производења и промет 
опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 

  
Полицијска станица Теслић, 26.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Д.Т. са подручја опшрине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, дана 25.12.2019. године пријављено је да 

је у улици Радомира Нешковића у Сокоцу лице М.Ц. физички напало лице А.Д. 
обојица из Сокоца, нанијевши му тјелесне повреде у предјелу главе, и том 
приликом оштетило путнички аутомобил марке „Golf А6“, власништво лица А.Д. 

 



Полицијски службеници лишили су слободе М.Ц. над којим је извршена 
криминалистичка обрада и у току је документовање предмета, након чега ће 
надлежном тужилаштву, против наведеног, бити достављен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу  „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полициској станици Билећа, пријављено је да су лица иницијала М.С. и 

Д.Д. физички напали једно лице нанијевши му тјелесне повреде. У току је 
документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су код лица 

иницијала В.Ш. пронашли и одузели мању количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Слиједи подношење 
захтјева за покретање прекршајног поступка за прекршај из Закона о 
производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, предузимајући 

активности на спречавању нелегалног посједовања и промета оружја и 
муниције, оперативним радом на терену, дошли до сазнања да лице иницијала 
З.Ч. из Зворника, посједује оружје и муницију чије држање грађанима није 
дозвољено. Поступајући по наведеним сазнањима, 26.12.2019. године, 
осумњичено лице је добровољно предало полицијским службеницима пушку 
ПАП преправљену у тзв. кратеж као и одређену количину муниције. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 
Полицијски службеници настављају даљи рад на комплетирању и 
документовању предмета, а против осумњиченог слиједи подношење 
извјештаја за кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 26.12.2019. године, 

извршили су претрес стана и других објеката које користи Р.К. из Зворника, на 
основу претходно прикупљених оперативних информација да лице посједује 
оружје за које нема потребно одобрење као и да је упућивао пријетње 
члановима породице. Том приликом, полицијски службеници су пронашли 
пиштољ за који осумњичени није имао потребно одобрење као и одређену 
количину муниције. Против осумњиченог слиједи подошење извјештаја због 
кривичних дјела „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“ и „Угрожавање сигурности“.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, 26.12.2019. године око 06,50 часова, лишили су слободе Д.Ј. из 
Бијељине, који је у својству пјешака учествовао у саобраћају под дејством 
алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 2,11 
g/kg алкохола у организму. 

 


