
 

 

На подручју Републике Српске, 12.01.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад):0 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 



 

 

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

 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције : 0 
  

Активности и резултати 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 12.01.2022. 

године, у Улици Краља Петра првог Карађорђевића, лишили су слободе лице 
иницијала Д.Ј. из Бања Луке, за којим је по наредби Основног суда Котор 
Варош, расписана централна потјерница због извршеног кривичног дјела тешка 
крађа.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 12.01.2022. године, пријављено је да је у 

току ноћи 11/12.01.2022. године, разбијено задње вјетробранско стакло на 
путничком аутомобилу марке „Renault”  власништво лица иницијала Ј.Ј., а које 
је било паркирано у улици Краља Александра у Добоју. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су 12.01.2022. 

године, око 22,00 часова у мјесту Каракај, град Зворник, лишили слободе лице 
Д.М. из Милића због кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“. Оперативним радом на терену полицијски службеници ПС 
Зворник су 12.01.2022. године око 22,00 часова уочили лица Д.М. и А.О. из 
Милића, који су се налазили у путничком моторном возилу марке „Mercedes“, у 
непосредној близини угоститељског објекта у Каракају. Том приликом 
полицијски службеници су извршили преглед наведеног возила и уочили пвц 
кесицу у којој се по наводима лица Д.М. из Милића налазила опојна дрога. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, 
који је наложио да полицијски службеници предузму све мјере и радње из своје 
надлежности, а након тога да надлежном тужилаштву доставе Ивјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних 
дрога“. 

 


