
 

 

На подручју Републике Српске, 19.01.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 1 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 

 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Требиње 1 Укупно 1 

Алжир 1 Алжир 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
У улици Цара Душана, у Бања Луци 19.01.2022. године, око 19,20 часова, 

над радницом спортске кладионице извршено је кривично дјело разбојништво, 
од стране непознатог маскираног мушког лица. Кривично дјело је извршено на 
начин што је непознати извршилац прескочио врата продајног пулта, а затим уз 
пријетњу употребе ножа тражио новац. Материјална штета причињена 
кривичним дјелом износи око 200 КМ. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је овластио полицијске 
службенике ПУ Бања Лука, да изврше увиђај. Полицијски службеници 
Полицијске управе Бања Лука предузимају све потребне мјере и радње у циљу 
проналаска извршиоца и расвјетљавања наведеног кривичног дјела. 
 

ПУ Добој 
     

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича 19.01.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала М.М. са подручја општине Козарска Дубица, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,98 g/kg.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 19.01.2022. године, 

приликом контроле лица иницијала С.С. из Добоја, код истог су пронашли и 
одузели пакетић у коме се налазила сасушена биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“, један грумен сасушене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“  и једну 
ручно справљену цигарету у којој се налазила сасушена биљна материја која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Наведеном лицу је 
уручен прекршајни налог због почињеног прекшаја из члана 4. Закона о 
производњи и промету опојних дрога Републике Српске. 

 
 



 

 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац 19.01.2022. године, пријављено је дa у 

мјесту Подроманија, општина Соколац, гори објекат у власништву предузећа. 
Пожар је локализован од стране припадника Ватрогасне јединице Соколац, а 
повријеђених лица није било. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. Полицијски службеници ће у 
присуству судског вјештака извршити увиђај на лицу мјеста, након чега ће бити 
познат тачан узрок пожара. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 19.01.2022. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице С.Ј. из Шипова, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,17 g/kg.  

 
 
 
 
 


