
На подручју Републике Српске, 26.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 1, 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 2 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 14 

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



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 26.01.2022. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака у бањалучком насељу 
Обилићево, учили су два непозната лица како испаљују хице у ваздух из 
непознатог оружја. Контролом је утврђено да се ради о два малољетна лица 
која су из гасног пиштоља испалила више хитаца у ваздух. Од наведених лица 
одузет је гасни пиштољ. О догађају је обавијештен дежурни судија Основног 
суда Бањалука – Одјељење за прекршаје који се изјаснио да се суду достави 
захтјев за покретање прекршајног поступка против малољетних лица због 
почињеног прекршаја „Неовлаштена употреба оружја“ и против родитеља 
малољетних лица због почињеног прекршаја „Пропуштање обавезе бриге о 
малољетнику“ из Закона о јавном реду и миру.   

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 26.01.2021. године, 

приликом обиласка Савске обале у Броду уочила су лица иницијала З.Г. и Д.Ч. 
из Брода, те су извршила контролу истих. Код лица иницијала З.Г. је пронађена 
и одузета врећица у којој се налазила зелена биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ укупне тежине од 3,9 грама и 
смотуљак у коме се налазила бијела прашкаста материја која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Спид“ укупне тежине од 0,2 грама, а код лица 
иницијала Д.Ч. су пронађена и одузета два опушка конзумираних ручно 
прављених цигарета тзв. „џоинт“ у којима се налазила зелена биљна материја 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ укупне тежине од 0,5 
грама и ручна дробилица у којој су се налазили остаци зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Извршеним 
прегледом простора на којем су затечена наведена лица на земљи је 
пронађена конзумирана ручно израђена цигарета тзв. „џоинт“ у којој се 
налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“ укупне тежине од 0,3 грама. Наведена лица су санкционисана због 
почињених прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
Рeпублике Српске.  


