
На подручју Републике Српске, 30.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, 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): 1 

 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): 5 

 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 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних:  
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Градишка  – Авганистан 12; Иран -  1; 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.11.2022. године, 
извршили су криминалистичку обраду лица Д.Ш. из Бањалуке, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“. Наиме, 
наведено лице се сумњичи да је наведено кривично дјело извршило, дана 
25.11.2022. године, на начин да је ножем нанијело тјелесне повреде оштећеном 
лицу у предјелу врата. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука.   

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.11.2022. године, 
извршили су криминалистичку обраду лица Д.С. из Бањалуке, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. Наиме, 
наведено лице се сумњичи да је наведено кривично дјело извршило, дана 
30.11.2022. године око 00,30 часова, на начин да је испред пекаре у Бањалуци, 
након вербалне расправе, физички напало оштећено лице услијед чега је исти 
задобио тјелесне повреде у предјелу главе. Оштећеном лицу је указана 
љекарска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске. О 
свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бањалука.   

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.11.2022. године, 
извршили су криминалистичку обраду лица Н.М. из Бањалуке, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. Наиме, 
наведено лице се сумњичи да је наведено кривично дјело извршило, на начин 
да је у претходна два мјесеца оштећеном лицу упућивало пријетње по живот и 
тијело, те имовину, што је код оштећеног лица изазвало осјећај страха и 
угрожености. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бањалука.   

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.11.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала М.Б. из Бањалуке због почињеног 



прекршаја из члана 174. Закона о основама безбједности саобраћаја БиХ и 
лице ицијала Д.Д. из Бањалуке због почињеног прекршаја „Ометање државних 
органа, привредних друштава и других правних лица у вршењу јавних функција“ 
из члана 24. Закона о јавном реду и миру. Наиме, полицијски службеници су 
истог дана око 01,30 часова, приликом обављања редовних послова и задатака, 
у Бањалуци у улици Југ Богдана, извршили контролу путничког возила марке 
„Hyndai“ којим је управљало лице М.Б, које је подвргнуто испитивању на 
присуство алкохола у организму, којом приликом је утврђено 2,49 г/кг алкохола 
у организму. Приликом вршења контроле, сувозач у наведеном возилу лице 
Д.Д. је изашло из возила, те вријеђало полицијске службенике, те се оглушио о 
законито издато наређење. О наведеном је обавијештен дежурни судија 
Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 30.11.2022. године, 
лишили су слободе лице С.Т. 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 којим је управљало лице С.Т., које је 
подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога, којом приликом је утврђено 
присуство опојне дроге „Канабис – THC 10“ у организму. 

 
 ПУ Добој 

Полицијској станици Модрича, 30.11.2022. године, пријављено је да су у 
току ноћи 29/30.11.2022. године, на три одвојене локације на подручју општине 
Вукосавље извршене провале у три теретна возила различитих власника, 
одакле је отуђен електрични алат и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичних дјела „Тешка крађа“. 

 На регионалном путу у мјесту Текућица, подручје града Добоја, 
30.11.2022. године, око 06,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовао непознати возач који се након незгоде удаљио са лица мјеста и 
пјешак лице иницијала М.Г. са подручја града Добоја, који је задобио тјелесне 
повреде које нису опасне по живот. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.   
 
 ПУ Источно Сарајево 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 30.11.2022. године 
пријављено је да је из помоћних објеката, приватног власништва, у улици Вука 
Караџића у Источном Новом Сарајеву отуђен тример, двије косилице за траву и 
професионална машина са плетење. О свему обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва у Источном Сарајеву и у току је рад на расвјетљавању и 
проналаску извршиоца крвичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 30.11.2022. године 
пријављено је да је на паркин простору тржног центра у Змај Јовиној улицу у 
Источном Новом Сарајеву оштећен путнички аутомобил „Audi A5“, приватног 
власништва.  У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „ Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 


