
На подручју Републике Српске, 01.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 16 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 1 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот 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): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 12) 



 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних:  
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Бања Лука – Авганистан 20, Мароко – 3. 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

 ПУ Добој 

Полицијској станици Добој 1, 01.12.2022. године, око 23,25 часова, 
пријављено је да је испред породичне куће лица иницијала Ј.Ј. са подручја 
града Добоја, отуђен путнички аутомобил марке „Hyundai”. Наведени путнички 
аутомобил у вријеме отуђења није био закључан, а у унутрашњости истог у 
брави се налазио кључ за стављање возила у погон. Отуђени путнички 
аутомобил је исте ноћи пронађен на подручју града Зенице, ФБиХ, од стране 
припадника МУП-а Зеничко-добојског кантона. У току је рад на проналаску лица 
која се доводе у везу са извршењем кривичног дјела „Крађа“.  

 Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 01.12.2022. године, 
око 19,35 часова, лишили су слободе лице иницијала Х.С. са подручја општине 
Теслић, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,98 
g/kg.  

ПУ Зворник 
 

 Полицијски службеници Полицијске станице Власеница су 01.12.2022. 
године око 20,11 часова лишили слободе лице Н.К. због управљања возилом у 
саобраћају под дејством алкохола у количини од 1,90 г/кг. У мјесту Власеница, 
наведеног дана, око 18,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало путничко моторно возило марке “Volkswagen Touran”, којим је 
управљало лице Н.К. из Власенице и теретно моторно возило марке “MAN” 
којим је упраљало лице С.Н. Том приликом је лице Н.К. задобило повреде те је 
превежено у Дом здравља у Власеници ради указивања љекарске помоћи. 
Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Власеница који ће против лица 
Н.К. поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном Суду. 
 
 
 
 



 ПУ Мркоњић Град 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 01.12.2022. 
године око 11,30 часова, у улици Вука Караџића, општина Мркоњић Град, 
затекли су лице С.Ђ. из Бања Луке да врши прикупљање добровољних прилога 
у име хуманитарног удружења из Бања Луке. Наведано лице није поднијело 
претходну пријаву за прикупљање добровољних прилога мјесно надлежној 
организационој јединици Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске, а што је било у обавези по члану 5. Закона о јавном реду и миру 
Републике Српске, те је лицу С.Ђ.  због почињеног прекршаја по члану 10. 
„Неовлашћено прикупљање добровољних прилога“ Закона о јавном реду и миру 
Републике Српске уручен прекршајни налог. 


