
На подручју Републике Српске, 02.02.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 

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



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 2 ПУ Бања Лука 4 УКУПНО 6 

Пакистан 2 Авганистан 4 Пакистан 2 и 
Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.02.2023. године 

око 11,35 часова у Бањалуци у улици Милана Ракића, лишили су слободе лице 
иницијала С.М. из Бања Луке због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о 
производњи и промету опојних дрога. Полицијски службеници су приликом 
обављања редовних послова и задатака код наведеног лица пронашли и 
одузели пвц врећицу у којој се налазило 1,23 грама зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“ и једну металну 
дробилицу. О догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука, 
Одјељење за прекршаје, а лицу С.М. уручен је прекршајни налог. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 02.02.2023. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана на подручју града Добоја извршена провала у 
викендицу власништво лица иницијала Н.Ђ. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбјeдност саобраћаја 

Добој, 02.02.2023. године, око 06,30 часова, лишили су слободе лице иницијала 
М.Т. из Добоја, возача код кога је утврђено прусуство алкохола у организму од 
1,94 g/kg. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала С.М. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 



да је лице иницијала М.Д. починило кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“.  
 

ПУ Фоча 
 
Полицијска станица Ново Горажде 02.02.2023. године запримила је 

пријаву од стране оштећеног  лица да је предходне двије године долазио у 
риболов на подручју општине Ново Горажде те да му је лице иницијала Ф.К. из 
Новог Горажда продавало дневне дозволе за риболов у износу од 10 КМ те је 
накнадно дошло до сазнања да наведено лице није рибочувар. О свему 
обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево који се 
изјаснио да се предузму све потребне мјере и радње  на документовању 
кривичних дијела „Посебни случајеви фалсификовања исправе“ и „Лажно 
представљање“. 

 


