
На подручју Републике Српске, 09.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 18 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
5,  Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка ПУ Зворник 4 ПУ Бања Лука 20 Укупно 56 

Индија 20 
Авганистан 12 

Индија 4 -  

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  
 ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.08.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала К.С. из Бањалуке због почињеног прекршаја 
„Конзумирање опојне дроге“ из Закона о јавном реду и миру. Полицијски 
службеници су приликом обављања редовних послова и задатака у Бањалуци у 
улици Браце Поткоњака уочили непознато лице како конзумира импровизовану 
циграрету „џоинт“, коју је по уочавању полицијских службеника одбацило. 
Извршеном контролом утврђено је да се ради о горе наведеном лицу, код кога 
је пронађена и одузета одређена количина остатака бијелог цигарет папира у 
којем се налазила мања количина зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. О догађају је обавијештен дежурни судија 
Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.08.2022. године, 
извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила истог 
дана око 14,10 часова на локалном путу у мјесту Велико Блашко, Град Лакташи. 
У саобраћајној незгоди је учествовало лице иницијала П.Ј. из Градишке са 
теретним возилом марке „Iveco“ и лице иницијала Н.К. из Лакташа са бициклом 
које је задобило тјелесне повреде. Лице Н.К. је збринуто на УКЦ РС. О догађају 
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

ПУ Добој  

Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 10.08.2022. године, око 
22,20 часова,  лишили су слободе лице иницијала С.Ђ. из Брода,  пјешака код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,16 g/kg. 



Полицијској станици Петрово, 10.08.2022. године, пријављено је да гори 
кућа власништво лица иницијала Д.И. из Петрова. По пријави су поступили 
полицијски службеници Полицијске станице Петрово који су утврдили да гори 
дрвени помоћни објекат у којем су се налазила дрва за огрев власништво лица 
иницијала Г.И. Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице Петрово. Извршеним увиђајем утврђено је да је до пожара 
дошло највјероватније усљед неисправних електро-инсталација. О наведеном 
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.    

 

     


