
На подручју Републике Српске, 20.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 26 

**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): 1 

 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): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 18 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 22 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 11 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
3,  Зворник 5, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 38 

 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  

ПУ Бања Лука 
 
Полицијској станици Лакташи, 20.07.2022. године, лице Ј.С. из Лакташа је 

пријавило да је у претходном периоду добила више вербалних пријетњи, да ће 
отровати њу и њену породицу, од лица П.И. из Бања Луке. Такође је пријавила 
да је дана 15.07.2022. године у мјесту Буковица, наведено лице бацило шаку 
камења на њено возило у покрету, којим је она управљала, прилоком чега су 
настала оштећења на возилу. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се ради о кривичним 
дјелима „Угрожавање сигурности“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
Истог дана око 16,00 часова лице П.И. је лишено слободе. Слиједи даљи рад.  

 
ПУ Источно Сарајево 

Станичном одјељењу полиције Требевић, 20.07.2022. године пријављено 
је да је у мјесту Златиште, општина Источни Стари Град, из моторног возила-
комби, приватног власништва, отуђено 400 КМ, двије кредитне картице, 
телефон и лична документа. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 

ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 20.07.2022. 

године, око 08,35 часова, на основу расписане централне потјернице по 
наредби Основног суда Градишка, лишили су слободе лице Б.П. из Градишке.  
Лице је предато у даљу надлежност Основном суду Градишка. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 20.07.2022. 

године, око 10,40 часова, на основу расписане централне потјернице по 



наредби Основног суда Градишка, лишили су слободе лице М.В. из Градишке. 
Лице је предато у даљу надлежност Основном суду Градишка. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 20.07.2022. 

године око 11,15 часова у улици Партизанска, град Градишка, лишили су 
слободе лице иницијала А.С.Д. из Градишке, због управљања возилом под 
дејством алкохола. Након престанка разлога за задржавање наведено лице је 
пуштено на слободу, а истој је уручен прекршајни налог због почињених 
прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Чајниче, 20.07.2022. године, пријављено је да је на 

подручју општине Чајниче од стране Н.Н. лица или више њих  извршена 
бесправна сјеча више стабала. О свему обавјештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Требиње. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела “Шумска 
крађа“. 

 
Полицијској управи Фоча, 20.07.2022. године, пријављено је од стране 

лица П.В.  да су дана 16.07.2022. године, на подручју општине Фоча, лица 
иницијала П.В. и Д.Н. упутила озбиљне пријетње. О свему обавјештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Требиње који је наложио да се предузму све мјере 
и радње  на документовању и расвјетљавању  кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“ 
 

На магистралном путу М 1 111, у мјесту Сијерачки млини, око 19.00 
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко 
моторно возило „Opel“  којим је управљало лице иницијала Ш.С. из Сарајева и 
путничко моторно возило  „Reno“ којим је управљало лице иницијала С.З. из 
Македоније. У овој саобраћајној незгоди оба возача су задобила лакше тјелесне 
повреде. Увиђај извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Фоча. 

 


