
На подручју Републике Српске, 11.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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): 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 15) 



 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.09.2022. године, 

лишили су слободе лице Н.Н. из Србије због почињеног прекршаја из члана 4. 
Закона о производњи и промету опојних дрога. Приликом обављања редовних 
послова и задатака, полицијски службеници, извршили су легитимисање и 
преглед наведеног лица. Извршеним прегледом лица Н.Н. пронађена је и 
одузета ПВЦ врећица у којој се налазила одређена количина бијеле прашкасте 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Кокаин“. О догађају је 
обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за 
прекршаје. 
 

ПУ Приједор 
 
На локалном путу у мјесту Мала Новска Рујишка догодила се саобраћајна 

незгода слијетањем возила марке „Volkswagen” са коловоза којим је управљао 
Д.У. из Новог Града који је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.  

 
У саобраћајној незгоди која се догодила око 10,25 часова у мјесту 

Ракелићи у којој су учествовали Р.Х. из Приједора управљајући возилом „Opel“ 
и С.М. из Приједора управљајући возилом „VW Touran“ лакше тјелесне повреде 
задобило је шест лица. Повријеђен је возач С.М., сувозачи Ж.Х. и М.Ч., путници 
Р.Ч. и два малољетна лица, сви из Приједора.  

 
Полицијска управа Приједор подсјећа да је у току кампања „#101 живот“ и 

апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и 
прописе.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 11.09.2022. године, око 09,40 часова, 

пријављено је да је 10/11.09.2022. године, извршена провала у кућу власништво 



лица иницијала Н.С. из Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 11.09.2022. године, 

око 01,50 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.Г. из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,24 g/kg. 

 


