
На подручју Републике Српске, 24.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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): 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 7 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 5 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Добој 4 ПУ Бања Лука 1 УКУПНО 5 

Ирак 3 

Иран 1 

Мароко 1 Ирак 3 

Иран 1 

Мароко 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској управи Бања Лука 24.12.2019. године око 18,30 часова 

пријављено је да је у Бања Луци у ул. Суботичка, дошло до пожара на 
путничком аутомобилу. На лице мјеста пожара су изашли полицијски 
службеници мјесно надлежне полицијске станице који су утврдили да је дошло 
до самозапаљења путничког возила усљед чега је предњи дио возила у 
потпуности изгорио. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 24.12.2019. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у мјесту Каракај, град Зворник, дошло до нарушавања 
јавног реда и мира. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Зворник који су на лицу мјеста затекли лице Љ.В. из Зворника, које се оглушило 
о законито издато наређење полицијских службеника да престане са чињењем 
прекршаја, због чега је лишено слободе. Наведеном лицу је издат прекршајни 
налог због прекршаја из Закона о јавном реду и миру.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, поступали су по пријави да се у улици Патријарха Павла, град 
Зворник, 24.12.2019. године око 10,15 часова, догодила саобраћајна незгода у 
којој је оштећен путнички аутомобил марке „Audi” који је био паркиран, док се 
друго возило које је учествовало у незгоди удаљило са лица мјеста. На основу 
оперативног рада на терену и прикупљених доказа, полицијски службеници су 
идентификовали лице Р.С. из Зворника, које је управљајући аутобусом 
учествовало у саобраћајној незгоди. Полицијски службеници настављају даљи 
рад на документовању ове саобраћајне незгоде. 

 
 



ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград 24.12.2019. године 

у 23,30 часова лишили су слободе лица В.М. из Вишеграда због сумње да је 
исти извршио кривично дјело „Крађе“ на бензинској пумпи у Вишеграду. Наиме, 
Полицијској станици Вишеград 24.12.2019. године пријављено је да је лице В.М. 
узео више кутија цигарета из објекта бензинске пуме те исте није платио и 
удаљио се у правцу центра града. 

Након комплетирања предмета против Б.М. надлежном тужилаштву биће 
достављен извјештај о почињеном кривичном дјело „Крађа“. 

 


