
 

 

На подручју Републике Српске, 27.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 2 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 4 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 

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



 

 

 са материјалном штетом: 17 
 
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 Добој 21 ПУ Градишка 13 УКУПНО 36 

Авганистан 13, 
Иран 5, 
Индија 3 

Авгнистан 13 Авганистан 26, 
Иран 5, 
Индија 3 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 27.11.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.М. са подручја општине Брод, због основа 
сумње да је извршило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. За 
наведено лице постоји основ сумње да је на паркинг простору у улици Краља 
Петра Првог Ослободиоца у Броду са бетонским блоком  оштетило путнички 
аутомобил марке „Фиат Пунто” власништво лица иницијала И.Б. из Брода.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 27.11.2022. 

године, око 21,20 часова, на магистралном путу Дервента - Србац, у мјесту 
Трстенци, подручје града Дервента, извршили су контролу  путничког 
аутомобила марке „Шкода” којим је управљало лице иницијала С.К. из Босанске 
Крупе и путничког аутомобила марке „Форд“ из којег је возач приликом контроле 
побјегао, док је у возилима пронађено укупно 21 лице, који су према њиховим 
изјавама: 13 – из Авганистана, 5 – Ирана и 3 – Индије. Лице иницијала С.К. је 
лишено слободе и о свему је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ. 
Рад по наведеном се наставља.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 27.11.2022. године, око 

00,55 часова, лишили су слободе лице иницијала Ж.Ђ. из Брода, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,24 г/кг. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 27.11.2022. године, 

око 01,20 часова, лишили су слободе лице иницијала М.Ђ. из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,56 г/кг. 

 



 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 27.11.2022. године, 
око 19,50 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.А. из Модриче, пјешака 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,64 г/кг. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Јања, 27.11.2022. године од стране оштећеног лица 

запримила је пријаву, да му је НН лице или више њих, оштетили два гумена 
чамаца која су се налазила на обали ријеке Дрине, као и да су отуђени премети 
са њих. Оперативним радом на терену полицијски службеници дошли су до 
сазнања да је извршилац лице С.М. код којег су и пронађени отуђени предмети. 
Због почињеног кривичног дјела „Крађа“ надлежном тужилаштву против лица 
С.М. следи Извјештај.  

  
Од стране раднице правног лица, 26.11.2022. године Полицијска станица 

Бијељина запримила је пријаву да је у маркету задржано женско лице које је 
отуђило више парфема. Изласком на лице мјеста полицијски службеници 
утврдили су да се ради о лицу Б.Ј. која је вратила отуђене предмете. Против 
Б.Ј. надлежном тужилаштву следи Извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Крађа“.  

 
 


