
На подручју Републике Српске, 15.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 15 

**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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
1,  Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних:  
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник  ПУ Бања Лука  

Авганистан 6 Бангладеш 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.12.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Б.М. из Бањалуке јер је за истим расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци звог почињеног 
кривичног дјела „Превара“. О наведеном је обавијештен Окружни центар 
Судске полиције Бањалука. 

 
ПУ Добој 

Полицијској станици Станари, 15.12.2022. године, пријављено је да је 
10.12.2022. године извршено кривично дјело „Крађа“ на штету једног 
трговинског објекта у Станарима. У току је рад на расвјетљавању наведеног 
кривичног дјела.      

 Полицијској станици Теслић, 15.12.2022. године, пријављено је да је у 
претходних девет дана на подручју општине Теслић извршена провала у 
породичну кућу власништво лица иницијала В.Т . У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 15.12.2022. 
године, око 22,50 часова,  лишили су слободе лице иницијала С.Б. из Дервенте, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од  2,08 g/kg. 

 ПУ Фоча 

Полицијски службеници Полицијске станице Рудо, 15.12.2022. године, 
запримили су пријаву да  је НН лице или више њих са приватног посједа у 
мјесту Старо Рудо, општина Рудо, у временском периоду од 10.12. до 12.12. 
2022. године отуђило  различиту опрему и  алате чиме је причињена 
материјална штета власнику од око 3.000 КМ О свему обавјештен тужилац 



Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

      Полицијски службеници Полицијске станице Рудо, 15.12.2022. године, 
запримили су пријаву од стране оштећеног лица да је дана 12.12.2022. године 
извршено неовлаштено фотографисање његовог угоститељског објекта те да се 
након тога фотографија појавила на профилу на друштвеним мрежама уз 
коментар. О свему обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево који је наложио да се предузму све мјере и радње на документовању 
кривичног дјела „Неовлаштено фотографисање“. 

  Полицијски службеници  Полицијске станице Ново Горажде  лишили су 
слободе лице иницијала Р.Т. из Чајнича , возача код кога је утврђено 1,53 г/кг 
алкохола у организму. 

  Полицијски службеници  Полицијске станице Вишеград лишили су 
слободе лице иницијала С.Ч. из Вишеграда, возача код кога је утврђено 1,65 г/кг 
алкохола у организму. 

    
 

 


