
На подручју Републике Српске, 08.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 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): 3 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 6 УКУПНО  

Авганистан 6 Авганистан 6 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.12.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака, уочили су непозанто лице 
како конзумира опојну дрогу марихуану на јавном мјесту. Контролом је утврђено 
да се ради о лицу иницијала М.Џ. из Грачанице. Лице је лишено слободе и од 
истог је одузета одређена количина зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је подвргнуто испитивању 
на присуство опојне дроге, којом приликом је утврђено присуство опојне дроге 
„ТХЦ“ у организму. Лицу М.Џ. уручен је прекршајни налог због почињеног 
прекршаја „Конзумирање опојне дроге“ из области Закона о јавном реду и миру. 
О догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење 
за прекршаје. 
  

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор дана 08.12.2021. године у 20,09 часова 

пријављено је да је испред друштвеног дома у мјесту Буснови у Приједору 
дошло до физичког сукоба између два лица ком приликом је једно лице 
задобило тјелесне повреде.  

Извршеним увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је лице Д.М. из 
Приједора починило кривична дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“ на начин да је физичком снагом и подесним предметом 
лицу С.В. из Приједора нанијело тјелесне повреде, оштетивши при том и једно 
паркирано возило.  

О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор којем ће након комплетирања предмета против лица Д.М. бити 
достављен извјештај за почињена кривична дјела. 

 
 
 
 



ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 08.12.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 07/08.12.2021. године, дошло до запаљења улазних врата на једном 
угоститељском објекту на подручју града Добоја, те да су разбијена два стакла 
на прозорима. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Добој 2 заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од 
пожара Полицијске управе Добој који су утврдили да је пожар изазван 
дјеловањем људског фактора тј. да је исти подметнут од стране непознатог 
лица или више њих. Полицијски службеници предузимају све неопходне мјере и 
радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Паљевина“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 08.12.2021. 

године, лишили су слободе лице иницијала Д.Љ. из Лакташа, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,80 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук је 08.12.2021. године око 01,20 часова 

пријављено нарушавање јавног реда и мира испред угоститељског објекта у 
мјесту Средњи Шепак, Град Зворник, којом приликом је лице М.Ј. из Пилице 
задобило тјелесне повреде. Полицијски службеници ПС Козлук су поступили по 
наводима пријаве, те утврдили да је лице С.Л. из мјеста Роћевић, Град Зворник 
физички напало на лице М.Ј, те том приликом истом задало тјелесне повреде 
које су констатоване од стране дежурног доктора у Дому здравља у Зворнику. 
Због почињеног прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и миру, лицу С.Л. 
полицијски службеници су уручили прекршајни налог. 

 
 


