
На подручју Републике Српске, 30.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 КД) 

УКУПНО КД : 30 

**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): 6 

 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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 4 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 22, Добој 6, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 46 



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

 са материјалном штетом: 40 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 2 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

Полицијска управа Зворник 3 Укупно 3 

Египат 2 
Сирија 1 

Египат 2 
Сирија 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 30.12.2020. године, 

евидентирано је 11 кривичних дјела, 2 нарушавања јавног реда и мира и 22 
саобраћајне незгоде од којих 2 саобраћајнe незгодe са посљедицама по лица. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.12.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала В.Б. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног 
дјела „Пословна превара“.  

 
ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 

три кривична дјела, четири нарушавања јавног реда и мира и шест 
саобраћајних незгода.   

 
Полицијској станици Добој 1, 30.12.2020. године, пријављено је да је да је 

оштећено лице позвало одређено лице наводно из “call centra” једне банке 
говорећи како је супруга од истог освојила награду у износу од 100 КМ те да 
истом да број жиро рачуна како би извршили уплату, те да је констатно 
говорило да је све сигурно и да се разговор снима. Након што је оштећено лице 
дало свој број жиро-рачуна,  за пола сата из банке је позвано  те је истом 
саопштено да му је са рачуна скинут сав новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Превара“.  
  



Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.12.2020. године, 
лишили су слободе лице иницијала Е.О. са подручја града Добоја. Истог дана 
Полицијској станици Добој 1 пријављено је да је лице иницијала Е.О. дошло и 
оштетило улазна врата на једном угоститељском објекту у Добоју. Извршеним 
алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,88 g/kg. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштвав Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 30.12.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала А.Г. из Телића, због почињених 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.  

   
Полицијски службеници Полицијске станце Модрича, 30.12.2020. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.С. са подручја општине Модрича, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,72 g/kg. 

 
 
ПУ Градишка 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 

поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјело, један случај 
нарушавања јавног реда и мира и двије саобраћајне незгоде од којих је једна са 
посљедицама по лица. 
 

На магистралном путу Градишка - Бања Лука у мјесту Нова Топола, град 

Градишка, 30.12.2020. године у 20,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у 

којој су учествовали путнички аутомобил ’’Peugeot’’ којим је управљао Д.Ђ. из 

мјеста Машићи, град Градишка, и теретни путнички аутомобил марке ’’Mercedes 

Sprinter’’ којим је управљаo М.Ј. из мјеста Шушњари, општина Лакташи. Увиђај су 

извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Градишка, који су утврдили да је у овој саобраћајној незгоди на возилима 

наступила материјална штета, док је возач Д.Ђ задобио тјелесне повреде. 

  
ПУ Зворник 

 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 

протекла 24 часа  евидентирана су два кривична дјела и двије саобраћајне 
незгоде, од којих је једна са посљедицама по лица.  
 

Полицијској станици Зворник, 29.12.2020. године око 23,55 часова, 
пријављено је да је испред бензинске пумпе у мјесту Ораовац, град Зворник, 
непознато лице физички напало оштећеног, приликом чега му је отуђило 
мобилни телефон. По пријави су поступили полицијски службеници који су 
недуго затим, на подручју општине Осмаци, идентификовали лице З.К. из 
Осмака, код кога је том приликом пронађен отуђени телефон. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току 
је рад на документовању кривичних дјела „Тјелесна повреда“ и „Крађа“.   
 



На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Челопек, град 
Зворник, 30.12.2020. године око 22,10 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали М.М. из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Mazda” и С.Т. из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Mercedes”. У Хитну службу Дома здравља Зворник 
обратио се М.М. ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Требиње 
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 30.12.2020. године, 

евидентирана су два кривична дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и 
двије саобраћајне незгоде.  

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је лице иницијала Р.Б. 

покушало на уђе у стан који није у његовом власништву и на тај начин је 
починило кривично дјело „Нарушавање неповредивости стана у покушају“.  

 
Полицијска станица Билећа ради на документовању кривичног дјела 

„Тјелесна повреда“. Наиме, у Дом здравља „Свети Лука“ у Билећи јавило се 
лице са повредама задобијеним у тучи. Одласком на лице мјеста лице 
полицијски службеници су открили да је лице иницијала В.Ј. повријеђеном 
одгризло 5 цм ушне шкољке.  

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала А.В. починило кривично дјело „Оштећење или одузимање 
туђе ствари“.  

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Б.Ш. починило кривично дјело „Оштећење или одузимање 
туђе ствари“.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


