
На подручју Републике Српске, 11.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 1 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
3,  Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 20 

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



 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Фоча – Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
  
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.01.2023. године, 

извршили су криминалистичку обраду лица О.Т. из Бањалуке, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Разбојништво“. Наиме, наведено 
лице се сумњичи да је наведено кривично дјело извршило, дана 31.12.2022. 
године око 17,00 часова у Бањалуци, на начин да је физички напало оштећено 
лице, нанијело му тјелесне повреде, те отуђило торбицу, након чега се 
удаљило у непознатом правцу. О свему наведеном обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.   

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 

неопходне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвјетљавања 
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. Надлежној полицијској станици, дана 
11.01.2023. године око 13,00 часова, оштећено лице, пријавило је да су дана 
10.01.2023. године од стране непознатих лица на друштвеној мрежи „Twitter“ 
написане двије објаве,  чији је садржај код оштећеног лица изазвао осјећај 
страха и угрожености.  О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.Ш. из Бањалуке јер је за истим расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци звог почињеног 
кривичног дјела „Крађа“. Лице је предато полицијским службеницима Окружног 
центра Судске полиције Бањалука.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.Ф. из Модриче јер је за истим расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Модричи. Лице је предато 
полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука. 

 
 
 



 ПУ Добој 
  

На магистралном путу у мјесту Руданка, подручје града Добоја, 
11.01.2023. године, око 00,00 часова, догодила се саобраћајна незгода  у којој је 
учествовало лице иницијала А.Ђ. из Добоја које је управљало теретним 
возилом марке „VW Caddy” и лице иницијала М.С. које је управљало путничким 
аутомобилом марке „Ford Focus”, са којим се у возилу налазило лице иницијала 
М.С., оба из Добоја. У овој саобраћајној незгоди лице иницијала М.С. је 
задобило тешке тјелесне повреде док је лице иницијала М.С. задобило лаке 
тјелесне повреде. Код лица иницијала А.Ђ. је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,61 g/kg и исто је лишено слободе. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.  
   

Полицијској станици Петрово, 10.01.2023. године, пријављено је да је на 
подручју општине Петрово дошло до двије саобраћајне незгоде са 
материјалном штетом те да је дошло до туче између лица иницијала С.З. са 
подручја града Добоја и лица иницијала Ј.Н. са подручја општине Петрово, 
приликом чега је лице иницијала Ј.Н. задобило тјелесне повреде. Поступајући 
по наведеном, полицијски службеници Полицијске станице Петрово су 
извршили контролу путничког аутомобила марке „Mercedes” којим је управљало 
лице иницијала Д.П. са подручја града Дервенте, а на којем су била видљива 
оштећења  која се могу довести у везу са претходним саобраћајним незгодама. 
Лице иницијала Д.П.  које је одбило да се подвргне тестирању на присуство 
опојних дрога у организму и исто је искључено из саобраћаја. Такође од истог је 
одузет наведени путнички аутомобил. У току је рад по наведеном као и на 
проналаску лица иницијала З.С. које је проузроковало саобраћајне незгоде. 

 
 


