
На подручју Републике Српске, 10.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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 14, Добој 7, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 5, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 35 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Градишка 19 УКУПНО 19 

Авганистан 19 Авганистан 19 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијска станица Добој 2, 10.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Н.Ј. са подручја Града Добоја, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Избјегавање давања издржавања“. 

  
Полицијска станица Дервента, 10.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Д.Б. и Д.В. оба са подручја општине Дервента, због основа 
сумње да су извршила  кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 10.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала С.Г. и Теслића, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Угрожавања сигурности“. 

  
Полицијска станица Модрича, 10.12.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала М.Л. из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 10.12.2019. године око 01,15 часова од 

стране оштећеног лица запримила је пријаву, да му је из породичне куће 
отуђена ташница у којој се налазио новац и мобилни телефон. По запримљеној 
пријави поступили су полицијски службеници који су извршили увиђшај лица 
мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 



У улици Вука Караџића у Бијељини, 10.12.2019. године око 20,00 часова  
догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У незоди је 
учествовало возило „Jetta“ којим је управљало лице Ј.Б. и пјешак Љ.С. који је 
задобио тешке тјелесне повреде. Повређени пјешак задржан је у Медицинском 
центру Бијељина на лијечењу. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило да је са његовог 

текућег и девизног рачуна у једној банци у Гацку, отуђен новац у износу од око 
10.000 КМ. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Злоупотреба службеног 
положаја или овлаштења“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 10.12.2019. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из помоћног објекта у мјесту Дуго поље, 
општина Сребреница, отуђило ситну стоку. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Сребреница. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
Полицијска станица Зворник, 10.12.2019. године, поднијела је Окружном 

јавном тужилаштву Бијељина, Извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
лица Д.С. из Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривично 
дјело „Лажно пријављивање кривичног дјела“. 

 


