
На подручју Републике Српске, 17.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој2 , Бијељина 8, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 КД) 

УКУПНО КД : 28 

**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): 2 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 14 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.01.2023. године 

око 23,00 часа у Бањалуци у улици Милана Ракића, лишили су слободе лице 
иницијала Б.Б. из Бањалуке 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 налазила одређена количина бијеле прашкасте 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Кокаин“. О догађају је 
обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за 
прекршаје. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 17.01.2023. године, пријављено је да је 

радница једног угоститељског објекта у Добоју у претходних мјесец дана 
присвојила већи износ новца од пазара. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има 
обиљежје кривичног дјела „Проневјера“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 17.01.2023. године запримила је пријаву 

да је НН лице или више њих, у периоду од 07.01.2023. године до момента 
пријаве, извршили провалу у његову викендицу која се налази у мјесту Дворови, 
којом приликом су отуђени разни предмети. Од стране полицијских службеника 
извршен је увиђај лица мјеста. О свему је обавјештено поступајуће тужилаштво 
у току је рад на расвјетљавању кривчног дјела „Тешка крађа“.  

 
На локланом путу у мјесту Пелагићево, 17.11.2023. године око 14,45 

часова догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним повредама. До 
незгоде је дошло када је са коловоза слетио путнички аутомобил „Audi“ којим је 
управљало малољетно лице, на мјесту сувозача се налазио малољетник јој је 



задобио лакше тјелесне повреде које су констатоване у Медицинском центру 
Брчко.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Доња Пилица, 

17.01.2023. године око 07,45 часова се догодила саобраћајна незгода у којој је 
повријеђен пјешак. Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној 
незгоди је учествовало путничко моторно возило марке „VW – Jetta“ којим је 
управљало лице Р.Б. и пјешак Ц.С. Повријеђеном пјешаку су констатоване лаке 
тјелесне повреде од стране дежурног доктора у Јавној здравственој установи 
Дом здравља у Зворнику. Против лица Р.Б. ће полицијски службеници ПС за БС 
Зворник поднијети Захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном 
Основном суду. 

Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су 17.01.2023. године 
око 12,30 часова лишили слободе лица иницијала Р.С. и Б.С. због постојања 
основа сумње да су починили кривично дјело „Неовлаштена производња и 
промет опојних дрога“. Током обављања редовнх послова и задатака, 
полицијски службеници ПС Козлук су зауставили и контролисали путничко 
моторно возило марке „Citroen“ којим је управљало лице Р.С. Приликом 
заустављања возила, лице Б.С. је од себе одбацило пвц кесицу са 
прашакастом бијелом материјом која асоцира на опојну дрогу кокаин. О свему 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина.  

Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су лишили 
слободе лице М.Л. због почињених прекршаја из члана 8. и 24. Закона о јавном 
реду и миру Републике Српске. Лице М.Л. је нарушавало јавни ред и мира 
виком и галамом на јавном мјесту и вријеђало полицијске службенике. Против 
наведеног лица ће полицијски службеници ПС Братунац поднијети Захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном Основном суду. 

На регионалном путу Братунац – Дрињача, у мјесту Краснопоље се 
17.01.2023. године 16,15 часова догодила саобраћајна незгода у којој је једно 
лице задобило тешке тјелесне повреде. Полицијски службеници Полицијске 
станице Братунац су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној 
незгоди су учествовала два путничка моторна возила. Путничким возилом 
марке „Golf A3“ је управљало лице Д.Р, а путничким возилом марке „Opel Zafira“ 
је управљало лице В.Ћ. У Јавну здравствену установу Дом здравља у Братунцу 
се јавио сувозач Н.М. из путничког возила марке „Opel Zafira“, гдје су му од 
стране дежурног доктора констатоване тешке тјелесне повреде. О свему 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина, који је наложио предузимање свих мјера и радњи и достављање 
извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

На магистралном путу Зворник – Тузла, у мјесту Доње Цапарде се 
17.01.2023. године око 14,30 часова догодила саобраћајна незгода у којој је 
једно лице задобило лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај 
саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди су учествовала два путничка 
моторна возила. Путничким возилом марке „Golf A5“ је управљало лице Н.Р, а 
путничким возилом марке „Peugeot 607“ је управљало лице И.С. У Јавну 
здравствену установу Дом здравља у Зворнику се јавио возач Н.Р, гдје су му од 
стране дежурног доктора констатоване лаке тјелесне повреде. Полицијски 



службеници ПС за БС Зворник ће против возача И.С. због почињених прекршаја 
из области безбједности саобраћаја поднијети Захтјев за покретање 
прекршајног поступка надлежном Основном суду. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча су 16.01.2023. године 

запримили пријаву од стране оштећеног лица да је дана 18.12.2022. године у 
„Unicredit“ банци у Фочи уплатило цјеокупан дуг кредита у износу од oкo 7.800 
КМ, а да је накнадном провјером утврдило да је кредит активан, те да је 
наведену злоупотребу урадило службено лице наведене банке. О свему 
обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње који се изјаснио да 
се предузму све потребне мјере и радње  на документовању кривичног дијела 
„Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“.  

 
Полицијским службеницима Полицијске станице Фоча 17.01.2023. године  

пријављено је да је 16.01.2023. године у просторијама Универзитетске болнице 
Фоча догодила крађа на тај начин што је из благајне отуђен новац у износу од 
око 100 КМ. О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Требиње који се изјаснио да се предузму све потребне мјере и радње на 
документовању кривичног дијела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Полицијске управе Фоча 17.01.2023. године 

пријављено је од стране радника Електродистрибуције ПЈ Фоча да је у 
стамбеној згради у Миљевини скинута дистрибутивна пломба са електричног 
бројила и на тај начин извршено бесправно укључење на електро мрежу. О 
свему је обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње који је 
наложио да се по комплетирању предмета достави Извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Крађа електричне енергије или природног гаса“ 


