
На подручју Републике Српске, 10.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 6, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 21 

**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): 1 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0,  Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 17) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бијељина – Мароко 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
  
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Челинац, 10.01.2023. године, 

извршили су криминалистичку обраду лица Ђ.Д. из Челинца, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. Наиме, наведено лице се сумњичи да је наведено кривично дјело 
извршило, дана 06.01.2023. године око 00,25 часова, на начин да је бацило 
флашу на стакло улазних врата пословинце правног лица у Челинцу, која је том 
приликом оштетило. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, предузимају све 

мјере и радње на документовању кривичног дјела „Прогањање“. Наиме, дана 
10.01.2023. године, оштећено лице пријавило је да лица С.К., З.К. и Г.К. сви из 
Прњавора, у временском периоду од септембра 2022. године до дана 
07.01.2023. године, континуирано узнемиравају, вријеђају, прогоне њега и 
чланове његове уже породице, те неовлаштено улазе на његов посјед који 
оштећују, што је код њега и чланова његове породице изазвало тјескобу и страх 
за властиту безбједност. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука.   

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.01.2023. године, 

идентификовали су и извршили криминалистичку обраду лица Д.Д. и В.Д. оба из 
Бањалуке, због постојања основа сумње да су починила кривична дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“, „Тјелесна повреда“ и „Тешка тјелесна 
повреда“. Надлежној полицијској станици, дана 07.01.2023. године око 22,20 
часова, оштећено лице пријавило  је да су два непозната мушка лица  ушла у 
унутрашњост породичне куће у Бањалуци и оштрим предметом оштетила врата 
и намјештај у кући,  физички напали њега и нанијели му тјелесне повреде, те 
физички напали њговог оца, услијед чега је задобио тјелесне повреде и указана 
му је љекарска помоћ на Универзитетском – клиничком центру Републике 
Српске.  О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука.   



 ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 10.01.2023. 
године, око 14,00 часова,  на основу расписане потраге од стране Полицијске 
управе Бања Лука – Полицијска станица Центар због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Разбојништво“,   лишили су слободе лице иницијала 
О.Т. из Бањалуке. Наведено лице је истог дана предато полицијским 
службеницима Полицијске управе Бања Лука – Полицијска станица Центар на 
даље поступање. 
   
 ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му је лице 
иницијала М.В. упутило ријечи пријетње по живот и тијело што је код пријавиоца 
изазвало осјећај угрожености. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило 
да му је на сеоском имању у околини Требиња отровано седам ловачких паса. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. Полицијској станици Љубиње пријављено је да је из једне кладионице 
отуђено 1.100,00КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  
 

ПУ Зворник 
 

На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Челопек се 
10.01.2023. године догодила саобраћајна незгода у којој је учествовало једно 
возило и једно лице задобило тјелесне повреде. Полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај 
саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди је учествовало лице Д.В. из 
Зворника које је управљало радном машином трактор марке „IMT”. У Јавну 
здравствену установу Дом здравља Зворник је упућено лице Д.В., гдје су истом 
констатоване лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници ПС за БС Зворник 
ће против возача Д.В. поднијети Захтјев за покретање прекршајног поступка 
Основном суду у Зворнику. 
 


