
На подручју Републике Српске, 25.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 7 

**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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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 8, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 5, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 18 ПУ Приједор 6 УКУПНО 24 

Бурундија 6 
Авганистан 12 

Бурундија 6  

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 25.09.2022. године, 

у Бањалуци у улици Драгише Васића, приликом обављања редовних послова и 
задатака, уочили су два лица, од којих је једно лице по уочавању полицијских 
службеника са мобилног телефона на земљу просуло бијелу прашкасту 
материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Кокаин“. Извршеним 
легитимисањем, утвђено је да се ради о лицу С.Ш. из Бањалуке и В.Б. из 
Аустрије код ког је пронађена и одузета ПВЦ врећица у којој се налазила 
одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Кокаин“. Оба лица подвргнута су испитивању на присусутво опојне 
дроге, којом приликом је утврђено присуство опојне дроге „Кокаин“ у организму. 
Наведена лица су  лишена слободе и уручени су им прекршајни налози због 
почињених прекршаја из члана 17. Закона о јавном реду и миру и из члана 4. 
Закона о производњи и промету опојних дрога. О догађају је обавијештен 
дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 25.09.2022. године, 

око 04,40 часова, од Граничне полиције БиХ у Бијељини, преузели су лице 
иницијала Г.Ј. са подручја општине Теслић,  које је лишено слободе због 
извршеног кривичног дјела „Избјегавање давања издржавања“. Над наведеним 
лицем је извршена криминалистичка обрада и против истог ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном  дјелу. 

 
 
 
 



ПУ Фоча 

Полицијски службеници Полицијске станице, 25.09.2022. године, 
запримили су пријаву од лица иницијала Б.Н. из Фоче да је нападнут од лица 
иницијала С.Ч. на подручју општине Фоча, О свему обавјештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Требиње. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 

 


