
На подручју Републике Српске, 04.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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: 2 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
5, Зворник 4, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 10 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 7 ПУ Бања Лука 94 УКУПНО 101 

Авганистан 7 Неутврђен идентитет 94 Авганистан 7, 
Неутврђен идентитет 94 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 04.08.2022. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, извршили су контролу 
путничког возила марке „Ford Focus“, којим је управљало лице иницијала Т.В. из 
Бањалуке. Провјером у службеним евиденцијама, утвђено је да лице Т.В. има 
евидентиран дуг у регистру новчаних казни у износу од око 7.900 КМ, те је због 
бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја од лица возило је одузето до 
окончања прекршајног поступка.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Хан Пијесак лице иницијала С.Л. је пријавило да је 

из трговинске радње, која се налази у улици Српске војске, у току ноћи од 
стране НН лица отуђена неутврђена количина новца, дуванских производа и 
уређај за видео надзор. 

 
Полицијској станици Требевић лице иницијала А.К. је пријавило да је у 

мјесту Златиште са товарног простора возила које је у власништву приватне 
фирме отуђен агрегат. 

    
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 

Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичних дјела „Тешка крађа“. 
 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу Власеница – Мишари, у насељеном мјесту Мишари, 

дана 04.08.2022. године око 20,25 часова догодила се саобраћајна незгода у 
којој је једно лице повријеђено. Полицијски службеници Полицијске станице 
Власеница су утврдили да је у наведеној саобраћајној незгоди учествовало 
лице С.П. из Власенице, управљајући путничким моторним возилом марке „Golf 



2”. Лице С.П. из Власенице је упућено у Јавну здравствену установу Болница 
Зворник, гдје се доктор није могао изјаснити о степену повреда. На лични 
захтјев наведеног лица, исто је упућено на даље лијечење у Јавну здравствену 
установу Болница Лозница. О свему наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија 
Власеница, који је наложио предузимање свих мјера и радњи у складу са 
законом. 
 


