
На подручју Републике Српске, 12.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 18 

**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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0,  Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 16 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Приједор – Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
  
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош, 12.01.2023. 

године, извршили су увиђај на лицу  мјеста саобраћајне незгоде, слијетање са 
коловоза, која се догодила  истог дана око 15,50 часова на дионици 
магистралног пута Бањалука – Теслић, у мјесту Рујевица, општина Котор 
Варош, у којој је учествовало лице иницијала С.К. из Теслића са путничким 
аутомобилом марке „VW“, којом приликом је задобило тешке тјелесне повреде и 
збринуто је на Универзитетском – клиничком центру Републике Српске. Сувозач 
у наведеном возилу, лице Р.Г. из Теслића, је задобило тјелесне повреде. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.01.2023. године, 

лишили су слободе лице Д.Ђ. 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 Д.Ђ., које је 
подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога, којом приликом је утврђено 
присуство опојне дроге „Канабис“ у организму.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала З.С. из Бањалуке због почињеног прекршаја 
из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Полицијски 
службеници су приликом обављања редовних послова и задатака код 
наведеног лица пронашли и одузели једну ПВЦ кесицу у којој се налазила 
одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Марихуану“. О догађају је обавијештен дежурни судија Основног 
суда Бањалука – Одјељење за прекршаје. 

 
 ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 12.01.2023. године, 
на основу наредбе Основног суда Модрича извршили су претрес куће коју за 



становање користи лице иницијала С.С., приликом чега је пронађена и одузета 
пластична врећица у којој се налазила зелена биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ укупне тежине од  4,8 грама, 
дробилице и ручно прављена цигарета тзв. „Џоинт“ укупне тежине од  0,6 
грама. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича/Станично 
одјељење полиције Вукосавље, 12.01.2023. године, оперативним радом на 
терену дошли су до сазнања да лице иницијала З.Л.  из Вукосавља у својој кући 
посједује ватрено оружје приликом чега су код истог пронашли и одузели 
аутоматску пушку, 34 метка и два припадајућа оквира. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић. 12.01.2023. године, 
лишили су слободе лице иницијала Б.М. са подручја општине Теслић, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,66 g/kg. 

 
 ПУ Приједор 

 
Полицијској управи Приједор 12.01.2023. године око 11,00 часова, 

пријављено је да је у мјесту Војскова општина Козарска Дубица у шуми 
приликом сјече стабла смртно страдао М.М. из Козарске Дубице. О наведеном 
је обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Увиђајем на лицу 
мјеста нису пронађени трагови који би упућивали на постојање елемената 
кривичног дјела.  
 


