
На подручју Републике Српске, 06.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 4 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 12 ПУ Градишка 31 ПУ Бања Лука 2 УКУПНО 45 

Индија 12 Иран 3, 
Авганистан 15, 
Индија 13 

Палестина 2 Индија 25, 
Иран 3, 
Авганистан 15, 
Палестина 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.09.2022. године, 

у Бањалуци у улици Тихомира Тихе Дамјановића, приликом обављања 
редовних послова и задатака, извршили су легитимисање и преглед лица С.Б 
из Бањалуке. Приликом прегледа код лица је пронађена пронађена је и одузета 
одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Марихуану“. Лице С.Б. лишено је слободе због почињеног 
прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. О догађају 
је обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за 
прекршаје. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 06.09.2022. 

године, лишили су слободе лице П.С. из Прњавора због почињеног прекршаја 
из члана 52. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја Републике 
Српске. Наиме, наведено лице се у видно алкохолисаном стању као пјешак 
кретало коловозном траком, те на тај начин угрозило безбједност саобраћаја. 
Лице П.С. је подвргнуто испитивању на присуство алкохола у организму, којом 
приликом је утврђено 3,12 г/кг алкохола у организму. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи 

05/06.09.2022. године у улици Проте Матеје Ненадовића у Приједору од стране 
непознатог извршиоца почињено кривично дјело „Тешка крађа“ којим је из 
возила марке „BMW“ отуђен новац у износу од 48.600 КМ. 

 



О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилашва Приједор. 
Полицијски службеници предузимају потребне мјере и радње у циљу 
расвјетљавања кривичног дјела и проналаска извршиоца.   
 

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница су 06.09.2022. 

године око 23,55 часова лишили слободе лице М.Т. због управљања возилом у 
саобраћају под дејством алкохола у количини од 2,08 г/кг. У мјесту Власеница, 
наведеног дана око 22,00 часа догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице M.Т. из Милића, управљајући путничким аутомобилом „Golf 
A2“. Том приликом је лице М.Т. задобило повреде те је превежено у Дом 
здравља „Свети Никола“ у Милићима ради указивања љекарске помоћи, којом 
приликом су од стране дежурног доктора контатоване лаке тјелесне повреде. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Власеница. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијској станици Зворник је 06.09.2022. године око 11,30 часова 

пријављено да је у претходних неколико дана извршена провала у породичну 
кућу у мјесту Горњи Грбавци, Град Зворник, власништво лица иницијала Н.Х. из 
Тузле. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Фоча 
 
На локалном путу Марковић коло - Заборак, у мјесту Палешка, општина 

Чајниче, 06.09.2022. године, око 15.00 часова догодила се саобраћајна незгода  
у којој је учествовало путничко моторно возило „Golf“  којим је управљало лице 
иницијала М.З. и путничко моторно возило „Golf“ којим је управљало лице 
иницијала Л.П, оба лица су из Чајнича. У овој саобраћајној незгоди лакше 
тјелесне повреде је задобило лице иницијала С.П. које се налазило на мјесту  
сувозача у путничком моторном возилу „Golf“, које је након указане љекарске 
помоћи у Дому здравља Чајниче упућено у Универзитетску болницу Фоча ради 
даљег посматрања. Увиђа су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Чајниче. 

 


