
На подручју Републике Српске, 08.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
7, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча1 КД) 

УКУПНО КД : 33 

**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): 1 

 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 11 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 4 ПУ Градишка 7 УКУПНО 11 

Авганистан 4 Авганистан 7 Авганистан 11 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.11.2022. године, 

извршили су криминалистичку обраду лица М.К. из Лакташа, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело прогањање. Наиме, наведено 
лице се сумњичи да је наведено кривично дјело извршило уназад два мјесеца 
на начин да је друштвеној мрежи са више различитих профила оштећеном лицу 
слало поруке увредљивог и узнемирујућег садржаја, чиме је изазивало осјећај 
угрожености код истог.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.11.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала Б.Б. из Бањалуке због постојања основа 
сумње да је  починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“. Код наведеног лица пронађена је и одузета одређена количина 
зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 08.11.2022. 
године, лишили су слободе лице К.Ђ. из Прњавора, јер је под дејством 
алкохола управљајући возилом учествовало у саобраћајној незгоди са 
материјалном штетом. Наведено лице је подвргнуто испитивању на присуство 
алкохола, којом приликом је утврђено 2,38 г/кг алкохола у организму. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 08.11.2022. године, 
лишили су слободе лице К.К. из Лакташа, јер је под дејством алкохола 
управљајући возилом учествовало у саобраћајној незгоди са материјалном 
штетом. Наведено лице је подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом 
приликом је утврђено 2,35 г/кг алкохола у организму. 

 
 
 



 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 08.11.2022. године, пријављено је  да је у 

Карађорђевој улици у Телсићу извршено оштећење ретровизора на више 
путничких аутомобила и то: на путничком аутомобилу марке „Škoda“ 
власништво Основног суда Теслић, путничком аутомобилу марке „VW Golf” 
власништво лица иницијала Г.Р. из Теслића, путничком аутомобилу марке „VW 
Passat” власништво лица иницијала С.Р. из Теслића, путничком аутомобилу 
марке “Fiat„ за сада непознатог власника и путничком аутомобилу марке 
„Citroen” србијанских регистарских ознака за сада непознатог власника. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 08.11.2022. године, 

око 14,45 часова, лишили су слободе лице иницијала Ђ.Д. из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,64 g/kg. Истог дана, 
полицијски слуижбеници Полицијске станице Теслић, лишили су слободе и 
лице иницијала И.Ф. из Тслића, возача код кога је утврђено присуство алкохола 
у организму од 2,52 g/kg. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је запримила пријаву да је лице иницијала 

Ж.М. починило кривично дјело „Утаја“, на начин да је присвојило приколицу 
другог лица. У току је документовање кривичног дјела.  

Полицијској станици Невесиње пријављено је да је једно или више 
непознатих лица провалило у једну породичну кућу. У току је расвјетљавање 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 


