
На подручју Републике Српске, 06.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 2 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): 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): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

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): 3 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 

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



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у мјесту Буснови 

извршено кривично дјело „Тешка крађа“ на начин да је извршилац из 
подрумских просторија куће оштећеног лица отуђио за сада неутврђену 
количину алкохолног пића - ракије.  

  
У мјесту Влашковци општина Козарска Дубица извршено је кривично 

дјело „Тешка крађа“ у покушају, на начин да је извршилац ушао у унутрашњост 
објекта куће, а потом неотуђивши ништа удаљио се у непознатом правцу.   

 
О пријављеним кривичним дјелима обавјештен је тужилац Окружног 

јавног тужилашва Приједор. Рад на расвјетљавању кривичних дјела је у току.  
 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 06.12.2022. године, око 

00,20 часова,  лишили су слободе лице иницијала Р.М. из Брода, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,90 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 06.12.2022. године, око 

13,10 часова,  лишили су слободе лице иницијала Д.М. из Брода, пјешака код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,48 g/kg. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 2, доставили су 

Окружном јавном тужилаштву у Бијељини Извјештај о постојању основа сумње 
да је почињено кривично дјело „Крађа“ против лица П.Ђ. Осумњичени је током 
мјесеца септембра 2022. године у шуми оштећеног која се налази у мјесту 
Батковић, оборио и отуђио четири страбла храста, чиме је починио гопре 
наведено кривично дјело.  

               



Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 2, надлежном 
туижилаштву доставили су Извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ против 
лица Б.С. Наиме, код наведеног лица је приликом претресања које је извршено 
на основу наредбе Основног суда у Бијељини пронађено је привремено одузето 
оружје и муниција, а чије држање грађанима уопште није дозвољено. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 06.12.2022. године 

пријављено је да је из трговачке радње, у улици Вука Краџића у Источном 
Новом Сарајеву отуђена неутврђена количина прехрамбених производа, 
алкохола, цигарета и новац у износу од 100 КМ. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву и у току је рад на расвјетљавању и проналаску извршиоца крвичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило да га је друго лице 

вербално и физички напало. У току је документовање кривичног дјела „Насиље 
у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница је 06.12.2022. године око 13,40 часова 

лице Н.М., власник стана у мјесту Поточари, пријавило непознато лице због 
противправног усељења у исти. Полицијски службеници ПС Сребреница су 
поступили по наведеној пријави, те на лицу мјеста затекли лице М.М., које је по 
наређењу полицијских службеника напустило бесправно усељен стан. О свему 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина, Подручна канцеларија Сребреница, који је наложио достављање 
извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Противправно усељење“. 

 
 


