
На подручју Републике Српске, 25.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 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): 2 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 8 УКУПНО 8 

Авганистан 8 Авганистан 8 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 25.08.2022. године, 

око 08,25 часова, лишили су слободе лице иницијала Ж.Р. из Петрова, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,66 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 25.08.2022. 

године, око 17,00 часова, лишили су слободе лице иницијала Р.П. са подручја 
града Дервента, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,07 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 25.08.2022. године, 

око 23,15 часова, на основу расписане потраге Основног суда Модрича лишили 
су слободе лице иницијала М.Д. са подручја општине Градачац. О наведеном је 
обавијештена Судска полиција из Модриче. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 25.08.2022. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, извршили су контролу 
путничког возила марке „Renault“, којим је управљало лице иницијала Д.Ћ. из 
Бањалуке. Контролом је утврђено да је наведено лице управљало возилом 
прије стицања права на управљање. Лице Д.Ћ. је подвргнуто испитивању на 
присуство алкохола, којом приликом је утврђено 0,96 г/кг алкохола у организму. 
Провјером у службеним евиденцијама, утвђено је, да је наведено лице 
вишеструки повратник у чињењу прекршаја, те да има евидентиран дуг у 
регистру новчаних казни у износу од 400 КМ. Због горе наведених прекршаја и 
због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја од лица Д.Ћ. возило је 
одузето, те ће против истог бити поднешен захтјев за покретање прекршајног 
поступка надлежном суду. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 25.08.2022. 
године, на регионалном путу Прњавор – Србац, у мјесту Доња Илова, општина 
Прњавор, извршили су увиђај саобраћајне незгоде (слијетање возила са 
коловоза) у којој је тјелесне повреде задобило лице иницијала М.В. из 
Прњавора који је управљао мотоциклом марке „Honda“. Повријеђеном лицу је 
указана љекарска помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике 
Српске. 

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу у мјесту Раковац, општина Братунац, 25.08.2022. 

године око 14,35 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице 
задобило лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници Полицијске станице 
Братунац су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди су 
учествовали путничко моторно возило марке „Seat“ којим је управљало лице 
А.Ђ. и путничко моторно возило марке „Peugeot“ којим је управљало лице Н.С. 
Лаке тјелесне повреде је задобио путник који се налазило у путником возилу 
марке „Seat“.   

Полицијски службеници ПС Братунац ће против возача А.Ђ. и Н.С. 
поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду због 
проузроковања саобраћајне незгоде. 

 


