
На подручју Републике Српске, 30.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 20 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2,  Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 18 

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



 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Требиње – Мароко 3 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
  

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.01.2023. године 

око 14,25 часова у Бањалуци у улици Патријарха Макарија Соколовића, лишили 
су слободе лице иницијала Н.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 1,55 грама прашкасте 
бијеле материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“. О 
догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење 
за прекршаје, а лицу Н.М. уручен је прекршајни налог. 
  

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Ј. са подручја града Добоја због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Изазивање опште опасности“. За лице 
иницијала С.Ј. постоји основ сумње да је у кући лица иницијала Б.М. са 
подручја града Добоја испалило један хитац из ватреног оружја. Истог дана на 
основу наредбе Основног суда Добој извршен је претрес куће и помоћних 
просторија које користе лица иницијала С.Ј. и  М.Ј., приликом чега је од лица 
иницијала М.Ј.  одузет пиштољ. 

 
Полицијској станици Петрово, 30.01.2023. године, пријављено је да је у 

претходних девет мјесеци из металних контејнера који су се налазили у 
близини породичне куће власништво лица иницијала Д.В. отуђена већа 
количина угоститељске опреме.  У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела  „Крађа“. 
   
 ПУ Зворник 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су 30.01.2023. 
године санкционисали лице Н.Ф. због почињеног прекршаја из члана 8. Закона о 



јавном реду и миру Републике Српске. ПС Братунац је пријављено нарушавање 
јавног реда и мира вријеђањем полицијског службеника. 
 


