
На подручју Републике Српске, 23.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 

неопходне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвијетљавања 
кривичног дјела „Тешка крађа“. Наиме, дана 23.11.2022. године око 17,25 
часова, надлежној полицијској станици пријављено је да је непознати 
извршилац, истог дана, испод отирача улазних врата пронашао и узео кључ 
улазних врата просторија вјерског објекта, откључао улазна врата и ушао у 
унутрашњост гдје је пронашао и отуђио два мобилна телефона, медаљон, 
свете мошти у позлаћеној кутији и кључеве улазних врата, након чега се 
удаљио у непознатом правцу. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 23.11.2022. године, 

поступајући по акту Полицијске станице Тешањ, лишили су слободе лице 
иницијала А.А. из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Превара“. Наведено лице је предато полицијским службницима Полицијске 
станице Тешањ на даље поступање. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја, 

23.11.2022. године, око 18,15 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.Б. 
са подручја града Добоја, пјешака код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,43 g/kg. Наведено лице се у видно алкохолисаном стању 
кретало по коловозу,  а исто је лишено слободе на магистралном путу М1-105, у 
мјесту Руданка, подручје града Добоја.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 23.11.2022. године, 

око 22,15 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.Ј. са подручја општине 
Вукосавље, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,01 
g/kg. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 23.11.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Р.М. са подручја општине Теслић, због 
основа сумње да је извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 
Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,80 g/kg. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Љубиње једно лице је пријавило да га је лице 

иницијала Д.В. из Љубиња физички напало и оштетило му путнички аутомобил. 
Окружно јавно тужилаштво у Требињу је догађај квалификовало као кривично 
дјело „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала М.Д. починило кривично дјело „Угрожавање јавног 
саобраћаја“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Доњи Шепак, 

23.11.2022. године око 10,05 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 
„Volkswagen Jeta“, којим је управљало лице С.Ј. из Зворника. Лицу С.Ј. су 
констатоване лаке тјелесне повреде од стране дежурног доктора Јавне 
здравствене установе Дом здравља у Зворнику. Против лица С.Ј. ће полицијски 
службеници ПС за БС Зворник поднијети Захтјев за покретање прекршајног 
поступка надлежном Суду. 

 
Полицијској станици Осмаци је 23.11.2022. године око 09,30 часова 

пријављен проналазак беживотног тијела Љ.Е. Полицијски службеници ПС 
Осмаци су извршили увиђај на лицу мјеста. На лице мјеста је изашао и доктор 
мртвозорник Јавне здравствене установе Болница Зворник, који је констатовао 
да нема трагова насилне смрти. О свему наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио достављање 
Изјвештаја о предузетим мјерама и радњама. 

 
 


