
На подручју Републике Српске, 15.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, 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): 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 70 ПУ Градишка 18 УКУПНО 88 

Неидентификован 70 
 

Авганистан 18 Неидентификован 70, 
Авганистан 18 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.09.2022. године, 

извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, која се догодила истог 
дана око 21,25 часова на дионици магистралног пута МI  - 108, Бањалука – 
Теслић, у мјесту Ободник, општина Котор Варош. У саобраћајној незгоди је 
учествовало лице З.К. из Котор Вароши са путничким  возилом марке „Golf “ и 
лице Х.Б. из Котор Вароши са путничким  возилом марке „Peugeot“. Тјелесне 
повреде су задобила два лица. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окужног јавног тужилаштва Бањалука. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.09.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала А.Ц. из Бањалуке због управљања возилом 
под дејством алкохола. Наиме, наведено лице је управљало путничким возилом 
марке „Renault“ и учествовало у саобраћајној незгоди која се догодила истог 
дана око 22,00 часа у Бањалуци у улици Скендера Куленовића. У саобраћајној 
незгоди  тјелесне повреде задобио је пјешак, лице М.В. из Бањалуке. Лице А.Ц. 
подвргнуто је испитивању на присуство алкохола и том приликом је утврђено 
1,72 г/кг алкохола у организму. 

Надлежној полицијској станици, 15.09.2022. године, оштећено лице, 
пријавило је да је физички нападнуто од стране лице М.М. испред 
угоститељског објекта у Бањалуци у улици Његошева. Полицијски службеници, 
изашли су на лице мјеста и потврдили наводе пријаве, те лицу М.М. из 
Бањалуке издали прекршајни налог због почињеног прекршаја „Туча и физички 
напад“ из члана 12. Закона о јавном реду и миру. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 15.09.2022. године, око 16,30 часова, 

пријављено је да je истог дана у незакључаном помоћном објекту власништво 
лица иницијала С.И. са подручја града Добоја, извршено кривично дјело 
„Крађа“. У току је рад на расвјетљавању наведеног кривичног дјела. 



Полицијској станици Добој 2, 15.09.2022.године, око 10,10 часова, 
пријављено је да је од стране непознатог лица или више њих, у претходних 
неколико дана извршена провала у породичну кућу лица иницијала В.Б. са 
подручја града Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

Полицијској станици Добој 2, 15.09.2022.године, око 11,30 часова, 
обратило се оштећено лице са подручја града Добоја, које је пријавило да је 
истог дана путем друштвене мреже остварило видео позив експлицитног 
садржаја са њему непознатом особом, након чега је добило поруку да уплати  
новац да снимак не буде прослијеђен њему блиским особама. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Уцјена“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 15.09.2022.године, 

око 21,45 часова, лишили су слободе лице иницијала М.М. са подручја општине 
Теслић, због почињених прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и 
непристојно понашање) и члана 24. (Ометање државних органа у вршењу 
јавних функција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Извршеним 
алкотестирањем неведеног лица утврђено је присуство алкохола у организму 
од 1,65 г/кг. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 15.09.2022.године, око 20,43 часова, лишили су слободе лице иницијала 
С.Б. са подручја града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,10 г/кг. 

 
 


