
 

 

На подручју Републике Српске, 14.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 24 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17 , Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 



 

 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 30 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.12.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу 
путничког аутомобила марке „VW - Bora“ којим је управљало лице иницијала 
О.О. из Бањалуке. Лице је подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога у 
организму, којом приликом је утврђено присуство опојне дроге „ТХЦ“. Лице О.О. 
је лишено слободе, те ће против истог бити поднешен захтјев за покретање 
прекршајног поступка надлежном суду.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.12.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала К.С. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Наведени је 
подвргнут испитивању на присуство опојних дрога у организму, којом приликом 
је утврђено присуство опојне дроге „ТХЦ“. Лице је лишено слободе и уручен му 
је прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи 
и промету опојних дрога. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.12.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.С. из Београда, Република Србија због 
вожње под утицајем опојних дрога. Наиме, полицијски службеници су приликом 
обављања редовних послова и задатака извршили контролу путничког 
аутомобила марке „Porshe Cayenne“ којим је управљало лице М.С. Лице је 
подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога у организму, којом приликом 
је утврђено присуство опојне дроге „ТХЦ“. Због почињеног прекршаја из области 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, лицу је уручен 
прекршајни налог.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 14.12.2021. године, 

идентификовали су и лишили слободе лице инцијала Ж.М. из Лакташа, због 
постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Крађа“. Наиме, Ж.М. се 
сумњичи да је у временском периоду од 01. до 09. децембра текуће године, 
извршио провалу у породичну кућу оштећеног на подручју општине Лакташи, 



 

 

којом приликом је отуђио златну медаљу и пројекте за производњу брендиране 
ракије. О догађају  је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Петрово, 14.12.2021. године, пријављено је да је од 

стране непознатог лица или више њих у претходних мјесец дана отуђен 
механизам са хранилице за дивље свиње, власништво једне ловачке секције. 
Наведени механизам је био постављен на стаблу у једном ловишту на подручју 
општине Петрово. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 14.12.2021. године, пријављено је да је 

13/14.12.2021. године на подручју града Добоја, извршен насилан улазак у 
аутобус одакле је отуђен касетофон и потврда о регистрацији истог. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича/Станично 

одјељење полиције Вукосавље, 14.12.2021. године, на подручју општине 
Вукосавље извршили су контролу путничког аутомобила марке „Mercedes”, 
којим је управљало лице иницијала В.М. из Вукосавља док се на мјесту 
сувозача налазило лице иницијала Д.Н. са подручја града Добоја, гдје је 
извршеним прегледом код истог пронађена и одузета пластична врећица у којој 
се налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну 
дрогу „Марихуану“, укупне тежине од 100,9 грама. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“.  

 
 
 
 
 
 

 


