
На подручју Републике Српске, 24.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 21 

**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): 3 

 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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 17) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 3 ПУ Фоча 4 ПУ Бањалука 11 УКУПНО 18 

Индија 3 Иран 4 Бангладеш 11  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
  
  

ПУ Добој  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 24.08.2022. године, 
око 03,20 часова, лишили су слободе лице иницијала Е.М. из Оџака,  возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,01 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 24.08.2022. године, 
око 19,45 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.В. из Станара, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,55 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 24.08.2022. године, 
око 11,40 часова, на основу расписане потраге Основног суда Модрича лишили 
су слободе лице иницијала М.С. из Модриче. Наведено лице је истог дана око 
13,00 часова, преузето од стране припадника Судске полиције из Модриче. 

 
ПУ Требиње 

Полицијској станици Требиње пријављено је да су из једног објекта 
отуђени уређаји чија је вриједност по изјави пријавиоца око 3.000КМ. у току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијкој станици Гацко пријављено је да је једно лице прво вербално, 
након тога и физички напало друго лице. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

ПУ Градишка 

Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, поступили су по 
пријави да је 24.08.2022. године око 16,15 часова,  непознато лице у улици 
Првог крајишког корпуса, град Градишка, кроз отворен прозор из возила 



испалило више хитаца из пиштоља. Полициијски службеници идентификовали 
су лице иницијала  Б.К. из Српца, од којег је уз уредно издату потврду одузет 
стартни пиштољ и више комада муниције. Због почињеног прекршаја по члану 
8. Закона о јавном реду и миру (вријеђање и безобзирно понашање) против 
лица Б.К. биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном 
суду.  

ПУ Источно Сарајево 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 24.08.2022. године 
пријављено је да је из хаустора зграде у Спасовданској улици отуђен бицикл. О 
свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Пале, 24.08.2022. године пријављено је да је 
службеник запослен у предузећу „Поште Српске“ – ЈПМ Пале извршио 
проневјеру новчаних средстава у износу од 7.829,30 КМ. У току је 
документовање кривичног дјела „Проневјера“. О свему обавијештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 

 

     

 

 

     


