
На подручју Републике Српске, 28.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 4, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 

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



 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 28.11.2022. године, 

око 15,15 часова, лишили су слободе лице иницијала С.К. из Модриче, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,71 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 28.11.2022. године, 

око 17,50 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.Т из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,52 g/kg. 

 
Полицијска станица Теслић, 28.11.2022. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Д.Д. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Тјелесна повреда“. За лице иницијала Д.Д. постоји основ сумње да је у 
једном угоститељском објекту у Теслићу а потом испред истог физички 
насрнуло на лице иницијала Д.К., приликом чега му је нанијело тјелесне 
повреде. 

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу Каракај – Сапна, у мјесту Јардан, 28.11.2022. године 

око 10,14 часова се догодила саобраћајна незгода у којој је једно лице лакше 
повријеђено. Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној 
незгоди је учествовало путничко моторно возило марке „Reno“, којим је 
управљало лице И.Ј. из Зворника и путничко моторно возило „Audi“ којим је 
управљало лице Р.В. Лицу И.Ј. су констатоване лаке тјелесне повреде од 
стране дежурног доктора Јавне здравствене установе Дом здравља у Зворнику. 
Полицијски службеници ПС за БС су истог дана, око 12,13 часова лишили 
слободе лице И.Ј. због изазивања саобраћајне незгоде под дејством алкохола у 
количини од 4,04 г/кг. Против лица И.Ј. ће полицијски службеници ПС за БС 
Зворник поднијети Захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном Суду. 



 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске 

управе Мркоњић Град, 28.11.2022. године, у улици Војводе Радомира Путника, 
општина Шипово, извршили су контролу лица В.М. из Шипова и том приликом 
код истог пронашли и одузели двије пвц врећице у којима се налазила 
одређена количина зеленe биљнe материјe која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу марихуану. Лице В.М. лишено је слободе због постојања основа 
сумње да је починило кривична дјела „Омогућавање уживања опојне дроге“.  

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је 
наложио да се осумњичени након завршене криминалистичке обраде отпусти 
на слободу, а да се по комплетирању предмета у редовној процедури достави 
извјештај за почињено кривично дјело.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 28.11.2022. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице Т.К. из Шипова, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,60 g/kg. 

 
 


