
На подручју Републике Српске, 19.12.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 7, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 14 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1,  Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 24 

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



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних:  
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 

Авганистан 21 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.12.2022. године 
око 12,10 часова, у Бањалуци у улици Српских устаника, лишили су слободе 
лица С.Ш. и Л.В. оба из Бањалуке, због почињеног прекршаја из члана 
„Конзумирање опојне дроге“ из члана 17. Закона о јавном реду и миру.  Лице 
С.Ш. је по уочавању полицијских службеника, од себе одбацило импровизовану 
цигарету тзв. џоинт у којој се налазила одређена количина зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“, која је 
пронађена и одузета. Лица С.Ш. и Л.В. су подвргнута испитивању на присуство 
опојних дрога којом приликом је код оба лица утврђено присуство опојне дроге 
„Канабис“ у организму. О догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда 
Бањалука – Одјељење за прекршаје. 

 
ПУ Добој 

Полицијској станици Брод, 19.12.2022. године, пријављено је да је истог 
дана извршена провала у кућу власништво лица иницијала О.Ђ. из Брода. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 18.12.2022. 
године, око 01,00 часова, лишили су слободе лица иницијала С.О. и А.Г. оба из 
Дервенте, због основа сумње да су извршила кривично дјело „Кријумчарење 
лица“. Полицијски службеници наведене Полицијске станице су 18.12.2022. 
године, око 23,00 часова, у Книнској улици у Дервенти извршили контролу 
путничког аутомобила марке „Opel” којим је управљало лице иницијала С.О. из 
Дервенте приликом чега је утврђено да исто у возилу превози 18 лица која су 
према њиховим изјавама из Авганистана. Након наведеног извршили су 
контролу путничког аутомобила марке „VW Golf” којим је управљало лице 
иницијала А.Г. приликом чега је утврђено да исто у возилу превози три лица 



која су према њиховим изјавама из Авганистана. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Тужилаштва БиХ. 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 19.12.2022. године, 
на основу наредбе Основног суда Теслић извршили су претрес лица иницијала 
М.К. из Теслића, као стана и путничког аутомобила које користи наведено лице 
приликом чега су пронађене и одузете двије стаклене тегле са садржајем 
зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“ укупне бруто масе од 18,5 грама и металну дробилицу са 
траговима биљне материје. О свему 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 Теслић, 19.12.2022. године, 
око 20,30 часова,  лишили су слободе лице иницијала Д.К. из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од  2,56 g/kg. 

 ПУ Мркоњић Град  

 На локалном путу у мјесту Граци, општина Мркоњић Град, 19.12.2022. 
године, око 22,40 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали Д.П. из Мркоњић Града са путничким аутомобилом „Passat“, Ђ.С. 
из Мркоњић Града са путничким аутомобилом „Golf“ и паркиран путнички 
аутомобил „Renault“, у овој саобраћајној незгоди није било повријеђених лица. 
Извршено је алкотестирање возача, те је код лица Ђ.С. утврђено присуство 
алкохола у организму од 3,05 g/kg, након чега је лишен слободе. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

На регионалном путу Језеро-Купрес, 19.12.2022. године, око 22,00 часа, 
догодила се саобраћајна незгода у којој је М.Т. из Шипова управљајући  
путничким аутомобилом „Passat“ изгубио контролу над истим, те слетио са 
коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде je задобиo возач M.T. 
којем је медицинска помоћ указана у Дому здравља Шипово након чега је 
упућен у Универзитетско клинички центар Републике Српске. Извршено је 
алкотестирање возача М.Т. код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,2 g/kg. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Шипово. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

   
 

 


