
На подручју Републике Српске, 22.12.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 6, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 3 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 3, Бијељина 10, И.Сарајево 5, Требиње 2, 
Приједор 3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 42 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 32 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 

ПУ Добој 10 ПУ Бијељина 6 ПУ Градишка 8 УКУПНО 24 

Ирак 7 

Сирија 3 

Мароко 2 

Пакистан 4 

Ирак 8 Ирак 15 

Сирија 3 

Мароко 2 

Пакистан 4 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 20.12.2019. године 

идентификовали су и слободе лишили лице С.Р. због постојања основа сумње 
да је починио кривично дјело „Крађа“. Наведено лице се сумњичи да је истог 
дана у маркету на подручју општине Лакташи извршио крађу одређених 
козметичких производа. Код С.Р. су пронађени и одузети предмети који потичу 
из кривичног дјела „Крађа“. Материјална штета биће накнадно утврђена. 
Слиједи подношење извјештаја Окружном јавном тужилаштву Бања Лука.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 20.12.2019. године 
предузимањем оперативних и других мјера и радњи идентификовали су и 
слободе лишили лице ЉГ. због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. Наведено лице се 
сумњичи да је истог дана у мјесту Велико Блашко разбило вјетробранско стакло 
на путничком аутомобилу власништво оштећеног. Обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који се изјаснио да се против Љ.Г. 
достави Извјештај о почињеном кривичном дјелу у редовној процедури. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 22.12.2019. године, у 

Теслићу, лишили су слободе лице иницијала Р.П. из Теслића,  возача код кога 
је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 13 g/kg. Истог дана, лишили 
су слободе и лице иницијала М.М. из Теслића, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,71 g/kg.  

 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 22.12.2019. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у Шековићима, непознато лице физички напало 
оштећеног, нанијевши му тјелесне повреде. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Шековићи, који су предузимајући мјере и радње из своје 
надлежности идентификовали лице М.К. из Зворника, које се сумњичи да је 
нанијело тјелесне повреде оштећеном. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“.   
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 22.12.2019. 
године око 08,45 часова, на локалном путу у мјесту Тршић, град Зворник, у којој 
су учествовали М.П. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Passat” и седамдесетседмогодишњи мушкарац у својству пјешака, који је 
у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Повријеђеном је указана 
љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Полицијски 
службеници настављају даљи рад на документовању саобраћајне незгоде. 

 
 


