
На подручју Републике Српске, 23.03.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 6, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 35 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 11) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 22 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 5 УКУПНО 5 

Авганистан 5 Авганистан 5 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.03.2022. године 

приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу 
путничког аутомобила марке „Volvo“ којим је управљало лице иницијала Н.Ј. из 
Бањалуке. У наведеном возилу, налазило се лице инцијала М.М. из Бањалуке 
код којег је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лица су лишена 
слободе и лице Н.Ј. је подвргнуто испитивању на присуство опојне дроге у 
организму, којом приликом је утврђено присуство опојне дроге канабис због 
чега му је уручен је прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, док ће против лица М.М. 
бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука, због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 23.03.2022. 

године, око 21,50 часова, лишили су слободе лице иницијала М.М. из Дервенте, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,91 g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Трново, 23.03.2022. године пријављено је да је у 

насељу Пилана, општина Трново, дошло до пожара на викенд кући, приватног 
власништва, тако што је непознато лице запалило ниско растиње, те се ватра 
проширила на кров куће, усљед чега је наступила материјална штета. 

На лицу мјеста извршен је увиђај и у току је рад на расвјетљавању и 
проналску извршиоца кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
 


