
На подручју Републике Српске, 25.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 1 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 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): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 

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



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису регистроване.  
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 25.01.2023. године, пријављено је да је на 

подручју општине Брод извршена провала у кућу власништво лица иницијала 
Н.Т. које тренутно борави у иностранству. О евентуално отуђеним стварима 
власник ће се изјаснити накнадно. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 25.01.2023. године, око 16,55 часова, лишили су слободе лице иницијала 
Г.М. са подручја града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,71 g/kg. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице вербално и 

физички малтретира друго лице. У току је рад на документовању кривичног 
дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник су 25.01.2023. године око 20,20 часова лишили слободе лице М.А. на 
основу члана 170. става 4. Закона о прекршајима Републике Српске. На 
граничном прелазу Каракај, Град Зворник се 25.01.2023. године око 20,05 
часова догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила. 
Полицијски службеници ПС за БС Зворник су извршили увиђај на лицу мјеста. У 
саобраћајној незгоди су учествовали: лице М.Б. које је управљало теретним 
возилом марке „Scania” и лице М.А. које је управљало теретним возилом марке 
„Man”. Лице М.А. је санкционисано прекршајним налогом због узроковања 
саобраћајне незгоде под утицајем алкохола. 



ПУ Фоча 
 
Полицијска управа Фоча 25.01.2023. године од стране лица иницијала 

П.В. запримила је пријаву  да је физички нападнуто од стране лица иницијала 
М.М. Полицијски службеници су поступили по пријави  и приликом 
алкостестирања код лица иницијала М.М. утврђено је 2,28 г/кг алкохола у 
организму, те је наведено лице лишено слободе. О свему обавјештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Требиње који се изјаснио да се предузму све 
потребне мјере и радње  на документовању кривичног дијела „Тјелесна 
повреда“. 


