
На подручју Републике Српске, 04.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 23 

**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): 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 2 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0,  Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.Л. из Бањалуке, због постојања основа 
сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
Наиме, лице Р.Л. се сумњичи да је наведено кривично дјело починило истог 
дана на начин да је, у мјесту Карановац поред магистралног пута Бањалука – 
Мркоњић Град, порушило – извалило осам саобраћајних знакова. О наведеном 
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.01.2023. године 

око 17,30 часова, у Бањалуци, лишили су слободе лице иницијала Д.Ц. из 
Бањалуке, због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и 
промету опојних дрога. Приликом легитимисања код лица Д.Ц. пронађена је и 
одузета једна пвц врећица у којој се налазила одређена количина зелене 
биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. О 
догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење 
за прекршаје. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.Р. из Приједора јер је за истим расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Приједора звог почињеног 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. Лице је 
предато полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције 
Бањалука.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.01.2023. године 

око 20,10 часова, у Бањалуци, лишили су слободе лице иницијала М.Ј. из 
Бањалуке, због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и 
промету опојних дрога. Приликом легитимисања код лица Д.Ц. пронађена је и 
одузета једну импровизовану цигарету, тзв. џоинт у којој се налазила одређена 
количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 



„Марихуану“. О догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда 
Бањалука – Одјељење за прекршаје. 

 
ПУ Добој 
 
У улици Кнеза Лазара у Добоју, 04.01.2022. године, око 15,40 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао пјешак лице иницијала 
Г.С. из Добоја и путнички аутомобил марке „Audi” којим је управљало лице 
иницијала Ђ.Ђ. из Добоја. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде 
је задобило лице иницијала Ђ.Ђ. које је након указане љекарске помоћи у 
добојској болници „Свети апостол Лука“ превезено у Универзитетско клинички 
центар Републике Српске у Бањој Луци. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.  

  
ПУ Требиње 

Полицијској станици Невесиње пријављено је да је лице иницијала М.Б. 
физички напало два друга лица у једном угоститељском објекту. У току је рад 
на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“ из члана 131. Кривичног 
Законика Републике Српске.  

Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је евидентирала 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“ из члана 402. Кривичног 
Законика Републике Српске. Путничким аутомобилом је управљало лице које 
није стекло право на управљање, а које је услијед неприлагођене брзине 
условима и стању коловоза слетило с коловоза којом приликом је сапутник 
иницијала К.С. задобио тешке тјелесне повреде, а возач лакше тјелесне 
повреде. 

 
ПУ Источно Сарајево 

 Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, радећи по акцији 
„Лов и риболов 2023“, јуче су лишили слободе лице иницијала Е.К. из Сокоца 
због основа сумње да је починио кривично дјело „Незаконит лов“. 
Одстријељена дивљач, ловачка пушка, нож и 12 комада метака одутети су од 
наведеног и у току је документовање предмета, након чега ће Окружном јавном 
тужилаштву Источно Сарајево бити достављен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу. 

Полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа, 03.01.2023. 
године у улици Српских Владара у Источној Илиџи контролисали су лице А.Г. из 
Сарајева и код истог пронашли и одузели четири пакетића бијеле прашкаста 
материје која асоцира на опојну дрогу спид. Лицу је издат прекршајни налог у 
складу са чланом 4. Закона о производњи и промету опојних дрога Републике 
Срспке. 

ПУ Фоча 

Полицијски службеници Полицијске управе Фоча су 04.01.2023. године 
запримили пријаву од стране оштећеног лица да је дана 26.04.2022. године  у 
„Unicredit“ банци у Фочи уплатило цјеокупан дуг кредита у износу од 27.479,66 
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 кривичних дијела „ 
Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и      „ Фалсификовање 
исправе“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград 04.01.2023. године 
лишили су слободе  лице иницијала М.Г. из  Вишеграда јер је приликом 
одигравања фудбалског турнира починио прекршаје „ Вријеђање“  и  „Ометање 
државних сужбеника у вршењу јавних функција“. Код наведеног лица утврђено 
је 0.37 г/кг алкохола у организму. 


