
 

 

На подручју Републике Српске, 23.11.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 
УКУПНО КД : 20 
**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): 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник  0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 6, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 
УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 



 

 

 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 23.11.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.Д. из Бањалуке, због почињених 
прекршаја „Вријеђање“ и „Ометање државних органа, привредних друштава и 
других правних лица  у вршењу јавних функција“, из области Закона о јавном 
реду и миру. Наиме, надлежној Полицијској станици, од стране оштећеног лица, 
пријављено је да га лице Д.Д. вријеђа. По доласку на лице мјеста, наведеном је 
издато законито наређење да престане са нарушавањем јавног реда и мира, на 
шта се исти оглушио. Лице Д.Д. је подвргнуто испитивању на присуство 
алкохола, којом приликом је утврђено 2,26 г/кг алкохола у организму. Због горе 
наведених прекршаја лицу Д.Д. је уручен прекршајни налог. О догађају је 
обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за 
прекршаје.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.11.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала Д.Р. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. Након завршене 
криминалистичке обраде исти је отпуштен из службених просторија. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.11.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала А.Ц. из 
Бањалуке пронашли су и одузели више комада таблета „Suboxone“, “Doreta”, 
“Duxet” и “Lyrica”, за које наведено лице није посједовало медицинску 
документацију. 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 Полицијске управе Бањалука, 23.11.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу 
путничког аутомобила марке „Volvo“ којим је управљало лице иницијала Д.В. из 
Бањалуке. Контролом је утврђено да је наведени управљао возилом, иако му је 
возачка дозвола депонована. Такође, користио је мобилни телефон који није 
прилагођен употреби у возилу. Лице је подвргнуто испитивању на присуство 
опојних дрога у организму, којом приликом је утврђено присуство опојне дроге 
кокаин. Лице је лишено слободе, те ће против истог бити поднешен захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном суду. О свему је обавијештен 
дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје. 



 

 

 
ПУ Добој 
 

 Полицијској станици Добој 1, 23.11.2021. године, пријављено је да је 
истог дана отуђен путнички аутомобил марке „VW Golf 2” власништво лица 
иницијала М.Б. из Добоја. Наведени путнички аутомобил је био паркиран у 
Ћупријској улици у Добоју. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 
  
 Полицијски службеници Полицијске станице Петрово 23.11.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Г.П. из Лукавца, ФБиХ, возача под дејством 
алкохола у износу од 2,06 g/kg.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње, 23.11.2021. 

године, лишили су слободе лице иницијала Д.Ч., за које постоји основ сумње да 
је истог дана лицу иницијала Н.Ј. са подручја општине Невесиње, нанијело 
повреде у предјелу главе. Против Д.Ч. биће достављен Извјештај Окружном 
јавном тужилаштву у Требињу о извршеном кривичном дјелу „Тјелесна 
повреда“. 

 
 
 
  

 
 


