
На подручју Републике Српске, 18.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 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): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 2 ПУ Мркоњић Град 5 УКУПНО 7 

Бангладеш 2 Пакистан 5 Бангладеш 2, 
Пакистан 5 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.08.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.Р. из Бањалуке јер је за истим расписана 
потрага – Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци због 
почињеног кривичног дјела „Тјелесна повреда“. Лице је предато полицијским 
службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 18.08.2022. године 
око 14,30 часова, на магистралном путу Р1-106 у Прњавору извршили су 
контролу путничког возила марке „Peugeot“ којим је управљало лице Љ.Д. из 
Добоја. Лице је подвргнуто испитивању на присуство алкохола и том приликом 
је утврђено присуство 4,22 г/кг алкохола у организму, након чега је лишено 
слободе.  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.08.2022. године, 
лишили су слободе лице Т.К. из Приједора због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“. Оперативним радом на терену полицијски 
службеници су дошли до сазнања да је наведено лице дана 17.08.2022. године 
из продавнице у Бањалуци отуђило неколико козметичких производа у 
вриједности од око 130 КМ. О догађају је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 
 

Полицијски службеници полицијске управе Бањалука, 18.08.2022. године, 
лишили су слободе лице Е.Б. из Бањалуке због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Тешка крађа“. Предузимањем оперативних мјера и 
радњи, полицијски службеници су дошли до сазнања да је наведено лице дана 
29/30.04.2022. године у Бањалуци од оштећеног отуђило два апарата за 
заваривање. Отуђени предмети су пронађени и одузети, те ће бити враћени 
оштећеном. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука. 

 



ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Јања,17.08.2022. године око 23,00 часа, запримила је 

пријаву од стране оштећеног лица из мјеста Бјелошевац, град Бијељина, да је 
НН лице или више њих, извршили провалу у његову породичну кућу одакле су 
отуђили разне врсте предмета. Од стране полицијских службеника извршен је 
увиђај лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 


