
На подручју Републике Српске, 23.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 5 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 26, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 39 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 31 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 3 ПУ Приједор 9 УКУПНО 12 

Египат 2, 

Афганистан 1 

Египат 1, 

Афганистан 3, 

Мароко 4, 

Алжир 1, 

Египат 3, 

Афганистан 4, 

Мароко 4, 

Алжир 1, 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.12.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.П. за којим је била расписана потрага по 
наредби ПУ Бањалука због почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 23.12.2020. године, пријављено је да је у 

протеклих неколико дана на подручју општине Дервента, из породичне куће 
отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 23.12.2020. године, пријављено је да је истог 

дана на паркинг простору у Видовданској улици у Теслићу непознато лице или 
више њих избушило четири пнеуматика на путничком аутомобилу марке „Audi”. 
У  току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 23.12.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала П.С. са подручја града Добоја, због 
почињеног прекршаја из члана 24. „Ометање државних органа у вршењу јавних 
функција“ Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Даљи рад по 
наведеном се наставља. 

 
У улици Српске војске у Дервенти, 23.12.2020. године, око 20,20 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала Ж.Ж. из 
Дервенте, које је управљало  скупом возила од чега је вучно марке „Daf” а 
прикључно марке „Koegel“ и лице иницијала Д.К. из Прњавора, које је 



управљало са путничким аутомобилом марке „VW Passat”. У овој саобраћајној 
незгоди лице иницијала Д.К. је задобило тешке тјелесне повреде и исто је након 
указане љекарске помоћи у Дому здравља Дервента превезено у добојску 
болницу. Код лица иницијала Д.К. је утврђено присуство алкохола у организму 
од 1,35 g/kg. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Дервента. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, дана 23.12.2020. године пријављено је да је из 

породичне куће, приватног власништва, у Јахоринској улици у Палама, отуђена 
неутврђена количина златног накита. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 

дана 23.12.2020. године, око 20:20 часова у Хиландарској улици, зауставили су 
и контролисали путнички аутомобил марке „Volkwagen“, тип „Passat“, којим је 
управљало лице иницијала О.Д. из Источног Сарајева. 

Лице ја на увид приложило хртватску возачку дозволу, која му је одузета 
због сумње да се ради о фалсификованом документу. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току су провјере и документовање кривичног дјела 
„Фалсификовање исправе“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала О.З. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Зворник 
 

На регионалном путу Каракај – Сапна, у мјесту Ђулићи, град Зворник, 
23.12.2020. године око 15,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „BMW” којим је управљала 
А.Г. из Зворника, са којом су се у возилу налазиле С.Г. и М.Г. У Јавну 
здравствену установу Болница Зворник обратила су се сва три лица код којих 
су констатоване тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Мркоњић Град 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 23.12.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала С.Д. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,01 g/kg. 

 


