
На подручју Републике Српске, 24.03.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 30 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Требиње 3 УКУПНО 3 

Пакистан 3 Пакистан 3 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 24.03.2022. године 

приликом обављања редовних послова и задатака, уочили су возило  марке 
„Golf“ у прекршају, како прелази из једне коловозне траке у другу, угрожавајући 
друге учеснике у саобраћају. Контролом је утврђено да је возилом управљало 
лице иницијала Б.Т. из Бањалуке. Лице је подвргнуто испитивању на присуство 
алкохола, којом приликом је утврђено 3,23 г/кг алкохола у организму. Лице је 
лишено слободе и биће санкционисано због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 24.03.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.Г. из Бањалуке, за којим је по наредби 
Основног суда Бањалука, расписана Централна потјерница због почињеног 
кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. Лице је 
предато у Окружни центар судске полиције Бањалука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 24.03.2022. године, пријављено је да су у 

претходних годину дана из приватне шуме  на подручју општине Модрича 
отуђени дрвни сортименти укупне дрвне масе од око 28 м3. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 24.03.2022. године, 

око 01,10 часова, лишили су слободе лице иницијала Х.Т. из Сребреника, 
пјешака код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,71 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 24.03.2022. године, 
око 20,40 часова, лишили су слободе лице иницијала М.С. са подручја општине 
Грачаница, ФБиХ,  возача  код кога је утврђено присуство алкохола у организму 
од 1,68 g/kg. 

 



Полицијској управи Добој, 24.03.2022. године, пријављена су по два 
пожара на подручју општина Модрича и Станари и по један у Броду и Добоју, а 
у којима су изгорјеле веће парцеле ниског растиња. У наведеним пожарима није 
било повријеђених лица а исти су локализовале територијалне ватрогасне 
јединице и мјештани. О свему је обавијештено надлежно Окружно јавно 
тужилаштво Добој.   

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Језеро, 24.03.2022. године, 

због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице М.П. из Мркоњић Града возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,66 g/kg. 

 
 


