
На подручју Републике Српске, 29.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 13 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 11) 



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Зворник – Индија - 9 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 29.08.2022. 

године, приликом обављања редовних послова и задатака, извршили су 
контролу путничког возила марке „BMW“, којим је управљало лице иницијала 
М.Г. из Прњавора. Контролом је утврђено да се на возилу налазе 
неприпадајуће регистарске ознаке, те да возило није регистровано нити 
оцарињено. О свему је обавјештен Теренски центар Управе за индиректно 
опорезивање БиХ. Возило је уз потврду одузето. Рад на наведеном предмету је 
у току. 
   

ПУ Добој  

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 29.08.2022. 
године, око 00,10 часова, лишили су слободе лице иницијала З.Д. из Дервенте,  
због почињених прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно 
понашање) и члана 8. (Вријеђање) Закона о јавном реду и миру Републике 
Српске. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,37 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 29.08.2022. године, 
око 03,15 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.Б. из Добоја, због 
почињених прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно 
понашање)  и члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних функција)  
Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Такође у исто вријеме лишили 
су слободе и лице иницијала Д.Р. из Модриче, због почињеног прекршаја из 
члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних функција)  Закона о 
јавном реду и миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем код лица 
иницијала Д.Р. је утврђено присуство алкохола у организму од 1,63 g/kg, а код 
лица иницијала Н.Б. је утврђено присуство алкохола у организму од 2,11 g/kg. 
Лице иницијала Н.Б. је одбило да се подвргне тестирању на присуство опојних 
дрога у организму и код истог је пронађен и одузет пакетић у коме се налазила 
мања количина опојне дроге која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Спид“. 



Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 29.08.2022. године, 
око 17,45 часова, лишили су слободе лице иницијала Х.Х. из Добоја, због 
почињеног прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање)  
Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем 
код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у организму од 1,98 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 29.08.2022. 
године, око 00,05 часова, лишили су слободе лице иницијала М.Г. из Брода, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,00 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 29.08.2022. године, 
око 03,10 часова, лишили су слободе лице иницијала Ж.П. са подручја града 
Добоја,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,66 
g/kg.  

ПУ Приједор 

Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи 
28/29.08.2022. године у мјесту Горња Омарска извршено кривично дјело „Тешка 
крађа“ над објектом бензинске пумпе. Извршеним увиђајем на лицу мјеста 
утврђено је да је од стране непознатог извршиоца или више њих отуђен новац у 
износу преко 11.700,00 КМ и одређена количина цигарета. О свему је 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилашва Приједор. Полицијски 
службеници предузимају потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања 
кривичног дјела и проналаска извршиоца.   

ПУ Зворник 

На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Каракај, 29.08.2022. 
године око 19,05 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су два лица 
задобила лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У 
саобраћајној незгоди су учествовали путничко моторно возило марке “Peugeot” 
којим је управљало лице С.В. и путничко моторно возило марке „Ford” којим је 
управљало лице М.П. Лаке тјелесне повреде су задобили возач М.П. и сувозач 
М.А. који су се налазили у путничком возилу марке “ Ford”.  Полицијски 
службеници ПС за БС Зворник ће против возача С.В. поднијети захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном Суду због проузроковања 
саобраћајне незгоде. 

 

 

     

 

 

     


