
На подручју Републике Српске, 18.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**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): 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 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): 4 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.09.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.Р. из Приједора због постојања основа 
сумње да је починио кривично дјело „Тјелесна повреда“. Наиме, надлежној 
полицијској станици оштећено лице пријавило је да га је у кругу „Нове пијаце“, у 
улици Браће Подгорника, Град Бањалука, лице Р.Р. физики напало. Полицијски 
службеници изашли су на лице мјеста и утврдили да је осумњичено лице након 
вербалне расправе оштећеном лицу задало ударац затвореном песницом у 
предјелу главе, услијед чега је задобио тјелесне повреде. Оштећено лице 
упућено у Службу хитне медицинске помоћи Бањалука ради указивања 
љекарске помоћи. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.09.2022. године, 

лишили су слободе лице Д.Ф. из Бањалуке због почињених прекршаја из члана 
174. став 2. Закона о основама безбједности саобраћаја БиХ и члана 24. Закона 
о јавном реду и миру. Наиме, полицијски службеници су истог дана око 01,15 
часова, приликом обављања редовних послова и задатака, у Бањалуци у улици 
Српска, извршили контролу путничког возила марке „VW“ којим је управљало 
наведено лице, а које је било у видно алкохолисаном стању. Лице Д.Ф. је 
подвргнуто испитивању на присуство алкохола у организму, којом приликом је 
утврђено 0,78 г/кг алкохола у организму. Након што је лицу Д.Ф. саопштено да 
ће му бити уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја, исти је 
полицијске службенике вријеђао, те се оглушио о законито издато наређење. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у мјесту Прусци 

општина Нови Град у протеклих мјесец дана извршено кривично дјело „Тешка 
крађа“ над објектом викендице власништво лица из Приједора. Увиђајем на 
лицу мјеста утврђено је да је од стране непознатог извршиоца из помоћног 
објекта који се налази поред објекта викендице отуђен ситни алат, бушилица, 



брусилица, апарат за варење и други предмети укупне вриједности око 2.000,00 
КМ.  

О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор. Полицијски службеници Полицијске управе Приједор предузимају 
мјере и радње у циљу расвјетљавања пријављеног кривичног дјела.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац су 18.09.2022. године око 09,25 часова 

пријављена непозната лица да су извршила провалу у подрум стамбеног 
објекта и у помоћни објекат у мјесту Оправдићи, општина Братунац и отуђили 
неколико машина и алата, чиме је власнику М.П. причињена материјална штета 
око 3.000 KM. Полицијски службеници ПС Братунац предузимају све мјере и 
радње на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. О свему наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 

 
Станичном одјељењу полиције Скелани је 18.09.2022. године око 17,00 

часова лице Н.И. из Сребренице пријавило лице А.Б. из Скелана због 
упућивања озбиљних пријетњи. Полицијски службеници су поступили по 
наведеној пријави и о свему наведеном обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Након предузимања свих мјера и 
радњи, ОЈТ Бијељина ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Угрожавање сигурности“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник су 18.09.2022. године око 09,50 часова извршили увиђај саобраћајне 
незгоде која се догодила на магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту 
Тршић, Град Зворник. У саобраћајнон незгоди је учествовало путничко возило 
марке „Honda”, којим је управљало лице Т.С. из Зворника. У Јавну здравствнеу 
установу Болница Зворник, ради указивања љекрске помоћи, јавило се лице 
Т.С., коме су од стране дежурног доктора констатоване лаке тјелесне повреде. 
Полицијски службеници ПС за БС Зворник су санкционисали лице Т.С. због 
узроковања наведене саобраћајне незгоде. 

 


