
На подручју Републике Српске, 04.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Звроник 2 УКУПНО 2 

Авганистан 2 Авганистан 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.12.2022. године, 

лишили су слободе лице М.Б. из Бањалуке, због почињеног прекршаја из члана 
174. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наиме, 
полицијски службеници су током обављања редовних послова и задатака, 
извршили контролу путничког возила марке „Peugeot“ којим је управљало лице 
М.Б., које је подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога, којом приликом 
је утврђено присуство опојне дроге „Кокаин“ и „Канабис“ у организму. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 04.12.2022. године, пријављено је да је на 

подручју општине Модрича извршено кривично дјело „Крађа“ на штету једног 
привредног друштва. У току је рад на расвјетљавању наведеног кривичног 
дјела. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 04.12.2022. 

године, око 03,50 часова, лишили су слободе лице иницијала В.Ч. из Дервенте, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,52 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 04.12.2022. године, око 14,40 часова,  лишили су слободе лице иницијала 
Х.К. из Лукавца, ФБиХ, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,67 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 04.12.2022. 

године, око 22,05 часова,  лишили су слободе лице иницијала В.В. из Дервенте, 
возача који је одбио да се подвргне алкотестирању.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице  Теслић, 04.12.2022. године, 

око 23,10 часова,  лишили су слободе лице иницијала М.Н. са подручја општине 



Теслић,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,59 
g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 04.12.2022. године, око 

13,25 часова, извршили су контролу возача лица иницијала Р.Л. са подручја 
општине Модрича, приликом чега је утврђено да исти управља путничким 
аутомобилом прије стицања права на управљање, да би након искључења из 
саобраћаја исти наставио са вршењем истог прекршаја. Након наведеног лице 
иницијала Р.Л. је лишено слободе, како не би наставило са вршењем 
прекршаја.     

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Карановац - Црна Ријека, у мјесту Сурјан, општина 

Мркоњић Град, 04.12.2022. године, око 15,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је Ж.Р. из Бања Луке управљајући путничким аутомобилом 
„Citroen“ изгубила контролу над истим, те слетила са коловоза. У овој 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде je задобилa Ж.Р. којој је медицинска 
помоћ указана у Дому здравља Мркоњић Град, након чега је упућена у 
Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић 
Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград предузимају све 

мјере и радње на документовању кривичног дјела „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“ које је почињено дана 04.12.2022. године, од стране лица М.С из 
Вишеграда.  

Наиме, након контроле возача М.С. из Вишеграда установљено је 
присуство  алкохола у организму од 1,74 г/кг након чега је лишен слободе и 
приведен у службене просторије Полицијске станице Вишеград. Приликом 
узимања осталих података М.С. је са канцеларијског стола узео уређај за 
мјерење присуства акохола у организму и исти разбио о под службене 
просторије. Након тога  је смјештен у просторију за задржавање до отрежњења 
и опоравка гдје је у истој уз помоћ физичке снаге начинио материјалну штету у 
виду обијања зидова на више мјеста .    

О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Источно Сарајево. 

Даљи рад је у току. 
 


