
На подручју Републике Српске, 03.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 22 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча  0 СН) 

УКУПНО: 26 

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



 са материјалном штетом:23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 10 ПУ Градишка 16 ПУ Приједор 8 Укупно 34 
лица 

Авганистан 34    

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 
неопходне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвјетљавања 
кривичног дјела „Прогањање“. Наиме, дана 03.11.2022. године, оштећено лице, 
пријавило је, да је уназад два мјесеца на друштвеној мрежи са више различитих 
профила прима поруке увредљивог и узнемирујућег садржаја. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалу предузимају све 

неопходне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвјетљавања 
кривичног дјела „Компјутерска превара“. Наиме, надлежној полицијској станици,  
дана 03.11.2022. године, радник фирме из Бањалуке пријавио је да је непознато 
лице у временском периоду од 20.09. до 02.11.2022. године пресрело имејл 
кумуникацију фирме у којој је запослен и фирме из Асутрије, којом приликом је 
измјенило инструкције за плаћање, чиме је причињена штета фирми из 
Аустрије у износу од 100 000 еура. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, предузимају све 

неопходне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвјетљавања 
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. Наиме, дана 03.11.2022. године око 
19,45 часова, оштећена лица, пријавила су, да су у току наведеног дана, од 
стране непознатог лица примили идентичне СМС поруке, чији је садржај код 
оштећених лица изазвао осјећај страха и угрожености.  О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 03.11.2022. године 

око 19,10 часова, на паркинг простору наведене полицијске станице, лишили су 



слободе лице иницијала С.Ш. из Добоја због почињеног прекршаја „Ометање 
државних органа, привредних друштава и других правних лица у вршењу јавних 
функција“ из члана 24. Закона о јавном реду и миру. Наиме, полицијски 
службеници су приликом обављања редовних послова и задатака, уочили 
наведено лице како пљује по паркираним службеним возилима Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, којом приликом су лицу издали 
законито издато наређење, на шта се исти оглушио и наставио, упућујући 
полицијским службеницима погрдне ријечи. Лице С.Ш. је подвргнуто 
испитивању на присуство алкохола, којом приликом је утврђено присуство од 
1,96 г/кг алкохола у организму.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.11.2022. године, 

лишили су слободе лице Ж.Б. из Бањалуке, јер је под дејством алкохола 
управљајући возилом учествовало у саобраћајној незгоди са материјалном 
штетом која се догодила истог дана око 18,15 часова, на магистралном путу у 
мјесту Туњице, Град Бањалука. Наведено лице је подвргнуто испитивању на 
присуство алкохола, којом приликом је утврђено 2,36 г/кг алкохола у организму. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 03.11.2022. године 

око 20,20 часова, лишили су слободе лице иницијала И.Ј. из Брчког због 
почињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја. Наиме, 
полицијски службеници, приликом обављања редовних послова и задатака, 
уочили су непознато лице које се у видно алкохолисаном стању као пјешак 
кретало улицом Карађорђева, Град Лакташи. Полицијски службеници извршили 
су легитимисање наведеног лица и утврдили да се ради о лицу И.Ј. које је 
подвргнуто испитивању на присуство алкохола у организму, којом  приликом је 
утврђено присуство од 1,17 г/кг алкохола у организму. Такође, лице И.Ј. је 
подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога којом приликом је утврђено 
присуство опојне дроге „Амфетамин“. Против наведеног лица слиједи 
подношење захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду. 
 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
У Полицијску станицу Језеро, 03.11.2022. године, пријављено је да у 

мјесту Черкезовићи, општина Језеро, на ријеци Пливи непозната лица врше 
риболов иако је тренутно на снази забрана риболова. Изласком на лице мјеста 
полицијски службеници затекли и идентификовали лица Ч.Ш. из Јајца и А.К. из 
Доњег Вакуфа како врше незаконит риболов. Од наведених лица привремено је 
одузет прибор за риболов који ће послужити као доказ у кривичном поступку. 
 О догађају обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука, који је наложио да се по комплетирању предмета у редовној 
процедури достави извјештај за почињено кривично дјело „Незаконит риболов“. 

 


