
На подручју Републике Српске, 14.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 10 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 17) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.08.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.З. из Бањалуке због почињеног прекршаја 
„Туча и физички напад“ из члана 12. Закона о јавном реду и миру и постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Недозвољена производња и 
промет оружја или експлозивних материја“. Надлежној полицијској станици, 
истог дана око 15,10 часова, пријављено је да је у Бањалуци у улици Бранка 
Пердува, непосредно пријаве лице М.З. физички напало оштећеног, услијед 
чега је исти задобио повреде у предјелу главе. Полицијски службеници су 
изашли на лице мјеста и потврдили наводе пријаве, те приликом прегледа лица 
М.З. код истог пронашли и одузели ватрено оружје, пиштољ. Наведено лице је 
подвргнуто испитивању на присуство алкохола у организму и том приликом је 
утврђено присуство 1,76 г/кг алкохола у организму. О догађају је обавјештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука и дежурни судија 
Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.08.2022. године 

у 23,40 часова, лишили су слободе лице Л.Л. из Бањалуке због почињеног 
прекршаја „Вријеђање“ из члана 8. Закона о јавном реду и миру. Полицијски 
службеници који су радили на физичком обезбјеђењу манифестације која се 
одржавала на тврђави „Кастел“ уочили су непознато мушко лице које је 
нарушило јавни ред и мир на тај начин што је бацило пластичну флашу са 
непознатим садржајем у правцу учесника који се налазио на бини, и на тај 
начин изазвало осјећај угрожености код наведеног. Лице Л.Л. је подвргнуто 
испитивању на присуство алкохола у организму и том приликом је утврђено 
присуство од 2,71 промил алкохола у опрганиму. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 14.08.2022. године око 01,40 часова 

пријављено је да у Улици Сердар Јанка Вукотића гори возило - комби приватног 
власништва. 



Припадници ватрогасне јединице Пале угасили су пожар у којем је возило 
у потпуности изгорјело. 

Полицијски службеници у присуству судског вјештака извршили су увиђај 
на лицу мјеста. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву и у току је рад на проналску извршиоца кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
 


