
На подручју Републике Српске, 23.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 16 

**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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 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): 1 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 6, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису регистроване.   
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.01.2023. године, 

извршили су криминалистичку обраду лица Д.Р. из Републике Њемачке, због 
постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“. Наиме, лице Д.Р. се сумњичи да је наведено кривично дјело 
извршило, у временском периоду од краја децембра 2022. године па до 
момента пријаве. Дјело је извршено на начин да је оштећеном лицу у више 
наврата путем телефонских позива и апликације „Mesesenger“ упутило 
пријетеће поруке, што је код оштећеног лица изазвало осјећај урожености по 
живот и тијело. Лице Д.Р. подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом 
приликом је утврђено присуство од 1,20 г/кг алкохола у организму. Такође, 
наведено лице је подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога којом 
приликом је утврђено присуство опојних дрога „Кокаин“ и „Амфетамин“ у 
организму. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бањалука.    
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.01.2023. године 
око 17,20 часа у Бањалуци у улици Царице Милице, лишили су слободе лице 
иницијала Т.К. из Теслића 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 пвц врећицу 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 Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су 23.01.2023. 

године око 20,40 часова лишили слободе лице М.Ђ. због почињеног прекршаја 
из члана 8. Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Полицијској станици 
Братунац је наведеног дана око 20,15 часова пријављено да лице М.Ђ. 



нарушава јавни ред и мир свађом. Лицу М.Ђ. је издат прекршајни налог због 
почињеног прекршаја Закона јавног реда и мира Републике Српске. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су 23.01.2023. године 

око 23,30 часова лишили слободе лице Г.М. због почињених прекршаја из члана 
8. и 24. Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Полицијској станици 
Козллук је наведеног дана око 22,30 часова пријављено да лице Г.М. нарушава 
јавни ред и мир свађом и вријеђањем лица С.С. испред породичне куће истог. 
Лице Г.М. је одбило подвргавање тесту на утврђивање алкохолисаности и 
истом је издат прекршајни налог због почињених прекршаја. 

 
ПУ Градишка  
 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 23.01.2023. године, 

на основу наредбе Основног суда Градишка у улици Браће Грим, град 
Градишка, извршили су претрес куће и помоћних просторија које користи лице 
А.Х. из Градишке којом приликом је пронађена одређена количина сухе биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу, као и стаклену посуду 
за уживање опојне дроге. Пронађени предмети су изузети и послужиће као 
доказ у кривичном поступку. О свему је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ 
Бања Лука који је наложио да се против лица А.Х. достави Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу  „Омогућавање уживања опојних дрога“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 23.01.2023. 

године око 11,00 часова у Улици Атифа Топића, град Градишка, извршили су 
контролу лица Д.Г. из Градишке, којом приликом је код истог пронађена 
одређена количина сухе биљне материје, а која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу. Због почињеног прекршаја по члану 4. Закона о производњи и 
промету опојних дрога лицу Д.Г. је издат прекршајни налог. 

 
На аутопуту Градишка - Бања Лука, у мјесту Јурковица, град Градишка, 

23.01.2023. године око 04,50 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза теретног возила марке „Man“ којим је управљао Е.Т. из 
Јабланице. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. Саобраћај на 
дионици пута Чатрња - Нова Топола био је обустављен у временском периоду 
од 03,40 до 11,00 часова.  

 
На локалном путу Разбој – Лакташи, у мјесту Разбој Љевчански, општина 

Србац, 23.01.2023. године око 05,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза санитетског возила марке „Peugeot“ којим је управљао 
Д.С. из Српца, са којим се у возилу налазио и сувозач Г.М. из Српца која је у 
овој саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста 
извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац. 

 
На паркинг простору у кругу здравствене установе у Градишци, 

23.01.2023. године око 08,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали НН возач са НН возилом и пјешак Ј.Ч. из Градишке која је у овој 
саобраћајној незгоди задобила тјелесне повреде. Оперативним радом 
полицијски службеници Полицијске управе Градишка дошли су до сазнања да је 
први учесник саобраћајне незгоде лице Р.Ш. из Градишке који је управљао са 



путничким аутомобилом марке „Golf“. Увиђај на лицу мјеста извршили су 
полицијски службеници Полицијске управе Градишка. 

 


