
 

 

На подручју Републике Српске, 05.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2  

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15 , Добој 6, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.12.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала К.С. из 
Бањалуке пронашли су и одузели 19 комада бјелог цигарет папира у којем се 
налазила одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ са траговима сагорјевања. 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 ПУ Бањалука, 04.12.2021. године, око 21,20 
часова, поступили су по пријави да се у улици Јеврејска у Бањалуци, у 
просторијама угоститељског објекта налази беживотно тјело мушкарца. 
Изласком на лице мјеста, утврђено је да се ради о лицу иницијала Д.Б. из 
Лакташа. На лице мјеста је изашао дежурни мртвозорник који се изјаснио да се 
ради о природној смрти. 
 

ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Власеница, у мјесту Јоховац, 

05.12.2021. године у 18,10 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовала теретно моторно возило „Iveco”, којим је у тренутку незгоде 
управљало лице В.П. из Црне Горе и путничко возило марке „Fiat“ којим је 
управљао С.П. из Зворника. Том приликом повреде је задобио возач  „Fiat“-а 
као и његов сувозач А.С. такође из Зворника.  Увиђај саобраћајне незгоде 
извршили су полицијски службеници Полицијске станице Милићи, због чега је 
саобраћај на магистралном путу Власеница - Зворник био потпуно обустављен 
у времену од 18,15 до 19,00 часова. Повријеђеним лицима је указана 
медицинска помоћ у Дому здравља Милићи те су након тога упућени на даље 
лијечење у Јавну здравствену установу Болница Зворник.  Против возача 
вотила марке „Fiat“- биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.  

 


