
На подручју Републике Српске, 27.01.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД : 24 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 20 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
3, лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 7 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Источно Сарајево  

Полицијској станици Источна Илиџа, 27.01.2022. године пријављено је да 
је лице иницијала М.Ч., представљајући се лажно,  у временском периоду од 
25.12.2021. године до 29.12.2021. године користило услуге салона љепоте који 
се налази у Добробосанској улици у Источној Илиџи, те исте услуге у износу од 
961,00 КМ није платила. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичних 
дјела „Первара“ и „Лажно представљање“. 

Полицијској станици Пале, 27.01.2022. године пријављено је да је на 
паркинг простору у Универзитеској улици у Палама, оштећен путнички 
аутомобил марке „Peugeot“, приватног власништва. Полицијски службеници 
дошли су до сазнања да се у везу са извршењем кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“ могу довести лица иницијала Ф.Б. и Н.П. из Пала. Лица 
су криминалистички обрађена и након документовања предмета против 
наведених, Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево биће достваљен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу. 

 ПУ Зворник 

Полицијски службеници Полицијске станице Милићи су 27.01.2022. 
године око 17,45 часова лишили слободе лице иницијала Д.К. из Милића због 
нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту у Милићима. 
Полицијској станици Милићи је наведеног дана око 17,30 часова лице Г.Б. из 
Милића пријавило лице иницијала Д.К. да нарушава јавни ред и мир у 
угоститељском објекту у Милићима, пријетећи присутним гостима у 
угоститељском објекту ножем. По пријави су поступили полицијски службеници 
ПС Милићи, који су успоставили нарушени јавни ред и мир, а пријављеног 
лишили слободе и привремено одузели нож. Након предузимања и свих других 
мјера и радњи у складу са законом, полицијски службеници ПС Милићи ће 
против пријављеног поднијети Захтјев за покретање прекршајног поступка због 
почињеног прекршаја из члана 41. Закона о оружју и муницији. 



ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Мркоњић Град, 27.01.2022. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
B.M. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,85 g/kg. 


