
На подручју Републике Српске, 25.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 7, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Зворник 5 УКУПНО 5 

Сирија 3 
Палестина 2 

Сирија 3 
Палестина 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 25.12.2019. гoдине, пријављено је да је у 

претходном периоду на подручју општине Брод, извршена бесправна сјеча и 
одвоз шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 25.12.2019. 

године, лишили су слободе лице иницијала Ж.М. из Милића, због почињеног 
прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) и члана 
24. (Ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду 
и миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је 
утврђено присуство алкохола у организму 2,04 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 25.12.2019. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.М. са подручја општине Теслић, возача 
који је одбио да се подвргне алкотестирању. 

  
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 25.12.2019. године око 06,00 часова од 

стране ранице правног лица, запримила је пријаву, да је у току ноћи од стране 
НН лица или више њих из објекта отуђено разних врста цигарета у вредности 
преко 1.300 КМ. Полицијски службеници извршили су увиђај лица мјеста. У току 
је рад на расветљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
Полицијска станица Бијељина, 25.12.2019. године од стране оштећеног 

лица запримила је пријаву, да је НН лице или више њих у протеклих десетак 
дана у мјесту велика Обарска из његове шуме отуђили осам стабала храстовог 
дрвета. Од стране полицијских службеника извршен увиђај. Рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“ је у току. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Шамац, на основу наредбе 
Основног суда у Модричи извршили су претресање стана и других просторија 
које користи лице М.С. Приликом претресања пронађена је једна пушка и 
одређен број комада муниције. Након докуметовања предемта против лица 
М.С. следи извјештај тужилаштву због почињеног кривичног дјела 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја''. 

 
На магистралном путу Пелагићево – Турић у мјесту Пелагићево, 

25.12.2019. године око 17,00 часова догодила се саобраћајна незгода са 
тјелесним повредама. У незгоди су учествовали мопед којим је управљало лице 
М.И. који је задобио тешке тјелесне повреде и путнички аутомобил „Голф“ којим 
је управљала Д.М.  

 
У Бијељини у раскрсници улица Рачанска - Београдска, 25.12.2019. 

године око 18,50 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним 
повредама. У незгоди су учествовали  путнички аутомобил „Audi“ којим је 
управљало лице М.Л. и исти је остварио контакт са пјешаком тј. дјететом. 
Повређени дјечак задржан је на лијечењу, доктори се нису изјаснили о степену 
повреда. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 25.12.2019. године, пријављено је да је у 

мјесту Улице, град Зворник, дошло до нарушавања јавног реда и мира 
међусобном тучом, приликом чега су лица Н.Г., А.Г. и Н.К. задобила тјелесне 
повреде. Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ у Јавној 
здравственој установи Болница Зворник. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању 
наведеног догађаја.   

 
Полицијска станица Сребреница, поднијела је Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица 
Ц.С. из Сребренице и М.Ј. из Братунца, због постојања основа сумње да су 
починила кривично дјело „Тешка крађа“.  

 
 


