
 

 

На подручју Републике Српске, 03.01.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 4, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 22 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције : 0 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијској управи Бањалука, 03.01.2022. године, око 07,15 часова, 

пријављено је да је у улици Голуба Бабића у Бањалуци дошло до пожара на 
бараци. Пожар је локализован од стране Ватрогасне бригаде Града Бањалука. 
У пожару је тјелесне повреде задобило лице М.Л. из Бањалуке и превежено је 
на Универзитетски – клинички центар Републике Срспке. На лицу мјеста 
извршен је увиђај. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.01.2022. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала П.П. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе те против истог слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног 
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету 
опојних дрога. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.01.2022. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала О.О. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе те против истог слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног 
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету 
опојних дрога. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.01.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала В.М. из Бањалуке, због почињеног 
прекршаја „Туча и физички напад“ из области Закона о јавном реду и миру. 
Надлежној полицијској станици ПУ Бањалука, исте вечери око 01,50 часова, 
пријављено је, да је испред угоститељског објекта у Бањалуци дошло до туче. 
Изласком на лице мјеста утврђено је, да је лице В.М. физички напало лице С.Б. 
из Бањалуке. Лице В.М. је подвргнуто испитивању на присуство алкохола у 
организму, којом приликом је утврђено 1,42 промила алкохола у организму. 



 

 

Због горе наведеног прекршаја лицу В.М. је уручен прекршајни налог. О 
догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење 
за прекршаје. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Добој предузимају потребне 

мјере и радње у циљу идентификовања лица које је 03.01.2022. године, око 
00,20 часова, пријавило  да је у једном угоститељском објекту у Добоју 
постављена експлозивна направа која ће за 15 минута експлодирати.  
Извршеним противдиверзионим прегледом објекта утврђено је да се радило о 
лажној дојави. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавог 
тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
„Лажно пријављивање кривичног дјела“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 03.01.2022. године, пријављено је да је 

02/03.01.2022. године, извршена провала у кућу власништво лица иницијала 
З.Ђ. са подручја града Добоја, одакле је отуђен новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

                         
 Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 03.01.2022. 

године,  лишили су слободе лице иницијала С.Д. из Брода,  возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у роганизму од 1, 51 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 03.01.2022. године,  

лишили су слободе лице иницијала Ј.Л. из Вукосавља,  возача који је одбио да 
се подвргне алкотестирању. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 31.12.2021. године, у 

улици Добојских бригада у Добоју  приликом контроле једног малољетног лица 
из Добоја, код истог су пронашли и одузели пакетић у коме се налазила бијела 
прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“ укупне 
тежине од 8,2 грама.  О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој. 

 
ПУ Источно Сарајево 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 03.01.2022. године, 

пријављено је да је са градилишта у улици Касиндолског батаљона, општина 
Источно Ново Сарајево, отуђен грађевински материјал, власништво фирме из 
Пала. О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању и проналску извршиоца кривичног 
дјела „Крађа“. 

 
ПУ Мркоњић Град 

 
На регионалном путу Шипово-Купрес, у мјесту Кендићи, општина Шипово, 

03.01.2022. године, око 16,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
Д.Р. из Шипова управљајући  путничким аутомобилом „Citroen“ изгубио 
контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој саобраћајној незгоди 
тјелесне повреде су задобили возач Д.Р. и сапутница М.Р. обоје из Шипова 
којима је медицинска помоћ указана у Дому здравља Шипово након чега су 



 

 

превезени у Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 03.01.2022. 

године око 21,45 часова, у улици Доситејева, град Градишка, извршили су 
контролу теретног возила којим је управљао Д.Љ. из Градишке, а са којим се у 
возилу на мјесту сувозача налазио М.В. из Градишке, који је нарушио јавни ред 
и мир вријеђањем полицијских службеника,  те се оглушио о наређење 
полицијског службеника да престане са нарушавањем, након чега је лишен 
слободе. По комплетирању предмета против лица М.В. због почињеног 
прекршаја по члану 24.  Законом о јавном реду и миру (ометање државних 
органа у  вршењу јавних функција) биће поднесен захтјев за покретање 
прекшајног поступка надлежном суду. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


