
 

 

На подручју Републике Српске, 20.03.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 2 

 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): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 2 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 16 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 11 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 17 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције : 0 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 20.03.2022. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала С.Р. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе и уручен му је прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 4. 
Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 20.03.2022. године, пријављено је да је на 

подручју општине Теслић избио пожар у породичној кући у којој нико не борави.  
Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице 
Теслић. Полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно са 
инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске 
управе Добој извршили су увиђај лица мјеста приликом чега су утврдили да је 
до пожара дошло усљед дјеловања људског фактора. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Паљевина“.  

  
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 20.03.2022. године, 

око 02,40 часова, лишили су слободе лице иницијала А.Р. из Добоја, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,11 g/kg. 

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 20.03.2022. 

године, око 08,55 часова, лишили су слободе лице иницијала О.Р. из Модриче, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,74 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 20.03.2022. године, око 14,00 часова, лишили су слободе лице иницијала 
С.Ч. са подручја града Добоја,  возача код кога је утврђено присуство алкохола 
у организму од 2,43 g/kg. 

    



 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 20.03.2022. године, 
око 19,20 часова, лишили су слободе лице иницијала М.В. са подручја општине 
Теслић, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,69 
g/kg. 

 
Полицијској станици Станари, 20.03.2022. године, око 13,00 часова,  

пријављено је да у мјесту Јелањска, подручје општине Станари, гори ниско 
растиње. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице 
Станари који су потврдили наводе пријаве те утврдили да је приликом паљења 
корова и ниског растиња изазван пожар који се проширио на сусједне парцеле 
гдје је том приликом изгорјело 15 дунума ниског растиња власништво лица 
иницијала Г.Л., 15 дунума ниског растиња власништво лица иницијала М.Р., 60 
дунума ниског растиња непознатог власника, два дунума шуме и дио помоћне 
зграде власништво лица иницијала М.П. Пожар су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Станари и о свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
Полицијској станици Дервента, 20.03.2022. године, око 17,00 часова, 

пријвљено је да је у мјесту Мала Сочаница, подручје града Дервента, избио 
пожар који је заватио већу површину ниског растиња, шуму и неколико 
помоћних објеката. Припадници Територијалне ватрогасне јединице Дервента 
су приступили гашењу наведеног пожара. О свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.    

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник су 20.03.2022. године око 13,40 часова извршили увиђај саобраћајне 
незгоде у којој је једно лице повријеђено. У саобраћајној незгоди су учествовала 
два возила, путничко моторно возило марке „Audi“, којим је управљало лице 
М.П. из Зворника и путничко моторно возило „Golf“, којим је управљало лице 
М.Ш. из Милића. Ради указивања љекарске помоћи у Јавну здравствену 
установу Болница Зворник се јавило лице М.П. из Зворника, којем је дежурни 
доктор констатовао лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници ПС за БС 
Зворник су утврдили да је узрок саобраћајне незгоде непрописно одстојање. 
Након предузимања свих мјера и радњи из своје надлежности, полицијски 
службеници ПС за БС Зворник ће против лица М.Ш. поднијети Захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном Основном суду. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 20.03.2022. 

године, због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица, и то Д.Д. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,52 g/kg, М.Л. из Шипова возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,11 g/kg и  С.Б. из Бања Луке возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,82 g/kg. 


