
На подручју Републике Српске, 18.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 4 

 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 30 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот 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): 8 

 остали прекршаји: 17 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 18 УКУПНО 18 

Авганистан 18 Авганистан 18 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 18.12.2022. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана извршено кривично дјело „Крађа“ на штету лица иницијала 
Ж.Ж. са подручја општине Петрово. У току је рад на расвјетљавању наведеног 
кривичног дјела.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 18.12.2022. године, 

око 01,00 часова, лишили су слободе лице иницијала Г.В. из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од  2,23 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 18.12.2022. године, око 01,00 часова,  лишили су слободе лице иницијала 
В.Л. из Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од  
1,81 g/kg. 

  
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Јања, 18.12.2022. године од 

стране власника правног лица запримили су пријаву, да је у току протекле ноћи 
од стране НН лица или више њих, извршена провала у његов трговински 
објекат у Главичицима, одакле је отуђен новац из депозита. Од стране 
полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. О свему је обавјештен 
поступајући тужилац. У току је рад на расвјетљавњу кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

Приликом обављања својих редовних послова полицијски службеници 
Полицијске станице Бијељина 2, 18.12.2022. године извршили су контролу 
путничког аутомобила „Golf“ којим је управљало лице Р.Ј., који је одбио да се 
подвргне тестирању на присуство психоактивних супстанци и опојних средстава 
у организму. Лице је полицијским службеницима предао двије пвц кесице са 
зеленом биљном материјом која асоцира на опојну дрогу марихуану укупне 
масе преко четири грама. Против неведеног лица следе Законом предвиђене 
мјере и радње.   



 
У улици Раје Бањичића, 18.11.2022. године око 03,00 часа, догодила се 

саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. До незгоде је дошло када 
је са коловоза слетио путнички аутомобил „Golf“ којим је управљао А.Г. који је 
задобио тешке тјелесне повреде и исти је задржан у Медицинском центру на 
даљем лијечењу. Сувозач у возилу Н.Д. задобио је тјелесне повреде о чијем се 
степену љекари нису изјаснили и исти је задржан на лијечењу. Увиђај извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Бијељина.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су 18.12.2022. 

године око 01,50 часова лишили слободе лице Ђ.М. због управљања возилом 
под дејством алкохола у организму у количини од 1,67 g/kg. Полицијској станици 
Братунац је наведеног дана око 01,35 часова пријављена саобраћајана незгода 
у улици Видовданска, општина Братунац, у којој је учествовало једно возило 
слијетањем са коловоза. Полицијски службеници ПС Братунац су извршили 
увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди је учествовао мотоцикл 
марке „Yamaha“ којим је управљало лице Ђ.М. из Братунца.  Против лица Ђ.М. 
ће полицијски службеници ПС Братунац поднијети Захтјев за покретање 
прекршајног поступка надлежном Суду.  

 


