
На подручју Републике Српске, 06.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 9 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 1 УКУПНО 1 

Авганистан 1 Авганистан 1 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.11.2022. године,  

радећи на откривању и спречавању кривичних дјела и прекршаја, извшили су 
оперативно тактичка радњу рацију у једном угоститељском објекту на подручју 
Града Бањалука. Приликом вршења оперативно тактичке радње рације код 
лица иницијала А.А. из Хрватске пронашли и одузели ПВЦ кесицу у којој се 
налазила одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лицу је уручен прекршајни налог због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних 
дрога. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 06.11.2022. године, 

око 00,05 часова, лишили су слободе лице иницијала С.М.  са подручја општине 
Теслић, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,83 
g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 06.11.2022. године, 

око 02,10 часова, лишили су слободе лице иницијала К.П. са подручја општине 
Шамац, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,53 
g/kg. Истог дана, полицијски службеници наведене Полицијске станице лишили 
су слободе и лице иницијала А.Б. из Вукосавља, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,86 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник је 06.11.2022. године око 14,10 часова 

пријављено да је лице В.Г. из Зворника примљено у Универзитетско клинички 
центар Тузла у бесвјесном стању из Јавне здравствене установе Болница 
Зворник. Полицијски службеници ПС Зворник су утврдили да је наведено лице 
задобило повреде падом са висине у насељу Економија. О свему наведеном је 



обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је 
наложио предузимање свих мјера и радњи и достављање Извјештаја о 
предузетим мјерама и радњама.  

 
Полицијској станици Милићи је 06.11.2022. године око 21,15 часова лице 

Н.Д. пријавило лице Љ.Д. да нарушава јавни ред и мир у угоститељском објекту 
у Милићима. Полицијски службеници ПС Милићи су поступили по пријави и 
потврдили наводе пријаве. Лице Љ.Д. је лишено слободе и санкционисано због 
прекршаја из члана 7. Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 

 
Полицијској станици Братунац је 06.11.2022. године око 01,00 часова 

пријављено да је лице М.Ј. из Братунца полицијским служеницима Полицијске 
управе Зворник доборовољно предало провидну пвц кесицу са садржајем 
бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Speed“, бруто масе 0,6 gr. Полицијски службеници Полицијске управе Зворник 
предузимају све мјере и радње у складу са законом. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су 06.11.2022. 

године око 22,30 часова оперативним радом на терену дошли до сазнања да 
непознато лице прави цигарету од биљне зељасте материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Поступајући по наведеном, 
полицијски службеници су на лицу мјеста затекли лице Д.Р. из Зворника. Лице 
Д.Р. је истог дана око 22,35 часова лишено слободе. О свему наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 06.11.2022. године, 

око 04,00 часа, на Тргу Патријарха Павла, општина Шипово, примјетили су на 
клупи три лица гдје једно од њих М.Ј. из Шипова припрема за употребу (мрви и 
мота у џоинт) зелену биљну материју која својим изгледом асоцира на опојну 
дрогу марихуану. Код лица М.Ј. пронађена је пвц врећица у којој се налазила 
одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу марихуану, те је М.Ј. лишен слободе.  

 
О догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 

Бања Лука који је наложио да се по комплетирању предмета у редовној 
процедури достави извјештај за почињено кривично дјело „Омогућавање 
уживања опојних дрога“. 

 
 


