
На подручју Републике Српске, 08.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**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): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.165. (силовање): 1 

 остала КД против полног интегритета: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.12.2022. године, 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила истог 
дана око 16,30 часова улици Иве Лоле Рибара у Бањалуци. У саобраћајној 
незгоди је учествовало лице Р.П. из Италије са путничким возилом марке 
„Dacia“ и пјешак, лице Д.С. из Челинца, које је задобило тешке тјелесне 
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Универзитетском – 
клиничком центру Републике Српске. 
 

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у временском периоду 

од мјесеца новембра 2022. године до 08.12.2022. године у Новом Граду од 
стране непознатог извршиоца почињено кривично дјело „Тешка крађа“ којим је 
из унутрашњости објекта куће отуђен телевизор. Извршењем овог кривичног 
дјела, причињена је материјална штета у износу од око 400 КМ. 

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилашва Приједор. 
Полицијски службеници предузимају потребне мјере и радње у циљу 
расвјетљавања кривичног дјела и проналаска извршиоца.   

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Рогатица, 08.12.2022. године пријављено је да је на 

локалитету Козарде извршена бесправна сјеча 22 стабла бијелог бора, 
власништво шумског газдинства у Рогатици. 

Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад расвјетљавању кривичног 
дјела „Шумска крађа“. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 08.12.2022. године 

током пружања асистенције радницима јавног предузећа водовода лишили су 
слободе лице иницијала В.Р. из Сокоца, због кривчног дјела „Скидање 
службеног печата или знака“. 



Лице се сумњичи да је оштетило претходно постављене пломбе од 
стране радника наведеног предузећа, због противправног прикључења истог на 
водоводну мрежу. 

Након документовањаа предмета Окружном јавном тужилаштву Источно 
Сарајево против В.Р. биће достваљњен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу, а истом је уручен и прекршајни налог због учињеног прекршаја из члана 
8. „Вријеђање“ Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му је лице 

иницијала И.М. упутило ријечи пријетње по живот и тијело. У току је 
документовање кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су 08.12.2022. 

године око 05,20 часова лишили слободе лице Н.Ј. због управљања возилом 
под дејством алкохола у организму у количини од 1,65 g/kg. Полицијској станици 
Братунац је наведеног дана око 05,00 часова пријављена саобраћајана незгода 
у улици Светог Саве, општина Братунац, у којој је учествовало једно возило 
слијетањем са коловоза. Полицијски службеници ПС Братунац су извршили 
увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди је учествовало путничко 
моторно возило марке „Peugeot“ којим је управљало лице Н.Ј. из Братунца.  
Против лица Н.Ј. ће полицијски службеници ПС Братунац поднијети Захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном Суду. 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник су 08.12.2022. године око 22,50 часова лишили слободе лице Д.Р. из 
Зворника због управљања возилом у саобраћају под дејством опојних дрога. 

 


