
На подручју Републике Српске, 13.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 32 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Требиње 1 ПУ Градишка 9 ПУ Бања Лука 166 УКУПНО 176 

Обала 
Слоноваче 1 

Авганистан 9 Авганистан 3,  
Неидентификовани 
163 

Обала Слоноваче 
1, 
Авганистан 12, 
Неидентификовани 
163 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Челинац, 13.09.2022. године, 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила истог 
дана око 17,00 часова у Челинцу на пјешачком прелазу на раскресници улица 
Краља Петра Првог Карађорђевића – Цара Лазара – Трг Првог К.П. Батаљона. 
У саобраћајној незгоди је учествовало лице иницијала Б.М. из Котор Вароши са 
путничким возилом марке „Golf“ и малољетно лице које је као пјешак гурало 
тротинет, а које је задобило тјелесне повреде. 
 

ПУ Приједор 
 
На магистралном путу Приједор - Козарска Дубица у мјесту Кнежица 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао Ђ.Г. из Козарске Дубице 
управљајући возилом марке „Fiat“ и Д.С. из Кнежице који је управљао 
мотокултиватором. У саобраћајној незгоди возач Д.С. задобио је тешке тјелесне 
повреде због којих је превезен у Јавну здравствену установу Болница „Др 
Младен Стојановић“ у Приједору.  

 
Полицијска управа Приједор подсјећа да је у току кампања „#101 живот“ и 

апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и 
прописе. Посебан апел упућује се возачима трактора и радних машина да 
приликом учествовања у саобраћају на јавним путевима поштују обавезу 
кориштења жутог ротационог свјетла.   
 
 
 
 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 13.09.2022. године пријављено је да лице 

иницијала И.Ц. упутило озбиљне вербалне пријетње по живот лицу из Сокоца.  
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 

Сарајеву и у току је рад на документовању кривичног дјела „Угожавање 
сигурности“. 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 13.09.2022. године 

пријављено је да је из стамбене зграде, у улици Симе Милетиновића Сарајлије, 
у Источном Новом Сарајеву отуђено пет хидрантских цријева из метелних 
сандука пожарног стубишта. 

У току је рад на расвјетљавању и пронаску извршиоца кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници Јединице жандрамерије Пале и Полицијске 

станице Пале, 13.09.2022. године поступили су по пријави да у кругу фирме у 
мјесту Подграб, у Палама непозната лица покушавју отуђити гориво из камиона 
који су власништво исте. 

На лицу мјеста затечена су и лишена слободе лица иницијала М.С. из 
Сарајева и М.К. из Источне Илиџе. 

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву и у току је рад на документовању кривичног дјела „Тешка крађа“ у вези 
са чланом 22. „Покушај“ Кривичног законика Републике Српске. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојању основа 
сумње да су два малољетна лица починила кривично дјелу „Крађа“.  

Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојању основа 
сумње да је лице иницијала П.П. починило кривично дјело „Тешка тјелесна 
повреда“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала С.Д. починило кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“.  

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала А.М. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
 


