
 

 

На подручју Републике Српске, 18.01.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 8 

**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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 26 



 

 

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

 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Добој Укупно 3 

Авганистан 3 Авганистан 3 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 18.01.2022. 

године, у Улици Омладинска, лишили су слободе лице иницијала С.Н. из 
Добоја, јер су код истог приликом контроле и прегледа ПА марке ''Opel Agila'' 
пронашли зелену биљну материју која изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану, укупне бруто масе 0,94 грама. Против лица лишеног слободе 
слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних 
дрога. 
 

ПУ Приједор 
 

Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи 
17/18.01.2022. године у улици Уријански пут у Новом Граду у објекту трговачке 
радње извршено кривично дјело „Тешка крађа“ ком приликом је непознати 
извршилац отуђио новац у износу од 700,00 КМ. О наведеном је обавјештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Полицијски службеници 
Полицијске управе Приједор предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања 
кривичног дјела и проналаска извршиоца.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук је 18.01.2022. године око 09,35 часова 

пријављено да се догодила саобраћајна незгода на магистралном путу Зворник 
- Бијељина у мјесту Скочић, град Зворник, у којој је једно лице повријеђено. У 
саобраћајној незгоди су учествовала два моторна возила. Теретним моторним 
возилом марке “Ford” је управљало лице иницијала Б.Б. из Зворника, док је 
путничким возилом марке „Dacia“ управљало лице иницијала В.С. из Зворника. 
Возачу путничког моторног возила су у Јавној здравственој установи Болница 



 

 

Зворник констатоване лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај 
саобраћајне незгоде, као и предузели све друге мјере и радње у складу са 
законом. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 

 Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 18.01.2022. 
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице М.С. из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,20 g/kg. 

 


