
На подручју Републике Српске, 20.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 24 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 8 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 9 УКУПНО 9 

Авганистан 5,  

Пакистан 4 

Авганистан 5,  

Пакистан 4 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.12.2020. године, 

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

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 20.12.2020. године, лишили су слободе Д.И. са подручја града Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,92 g/kg. Истог 
дана полицијски службеници Полицијске станице Теслић, лишили су слободе 
лице иницијала Д.Ј. из Теслића, возача код кога је утврђено присуство алкохола 
у организму од 1,85 g/kg. 

 
Полицијској станици Теслић, 20.12.2020. године, пријављено је да су у 

претходних неколико дана у мјесту Горња Врућица, подручје општине Теслић, 
изгорјела улазна врата на викендици власништво лица иницијала Ч.М. Извршен 
је увиђај те је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој.  

  
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2 , 20.12.2020. године од стране оштећеног 

лица, запримила је пријаву да је НН лице или више њих, из његове откључане 
куће отуђили новчаник у којем се налазио новац и лична документа. По 
запримљеној пријави поступили су полицијски службеници. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 



Полицијска станица Јања, 20.12.2020. године од стране оштећеног лица 
запримила је пријаву, да је НН лице или више њих из његове викендице 
отуђили разне врсте предмета. Од стране полицијских службеника извршен је 
увиђај лица мјеста. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 
 

ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Билећа пријављено је да је у временском периоду 
од 10.12. до 20.12.2020. године, у мјесту Дедовци, општина Билећа, отуђена 
„ловачка камера“, власништво ДГС БиХ, ЈГП Требиње. У току је рад на 
расвијетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијски службеници ПС Невесиње, приликом прегледа лица 
иницијала М.П, уочили су пиштољ марке „ЦЗ М-57“ са два припадајућа оквира, 
а за који наведено лице није посједовало дозволу за држање и ношење. У току 
је рад на документовању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 20.12.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из куће приватног власништва у мјесту Каракај, 
град Зворник, отуђило одређену количину новца и златног накита. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   

 
 
Полицијској станици Зворник, 20.12.2020. године, пријављено је да је у 

спортској кладионици у мјесту Глумина, град Зворник, лице иницијала Н.Т. 
оштетило апарате за игре на срећу, након чега се удаљило са лица мјеста. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
 


