
На подручју Републике Српске, 06.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 7, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 7 УКУПНО 7 

Ирак 7 Ирак 7 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.07.2022. године, 

у Бањалуци у Улици Рајка Боснића, приликом обављања редовних послова и 
задатака, извршили су заустављање и контролу путничког возила марке „Golf V“ 
којим је управљало лице С.П из Бањалуке. Приликом прегледа код лица је 
пронађена ПВЦ кесица у којој се налазила одеређена количина зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице С.П. 
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 управе Бањалука, 06.07.2022. године, 
у Бањалуци у улици Булевар војводе Степе Степановића, приликом обављања 
редовних послова и задатака, извршили су легитимисање и преглед лица В.Ј. 
из Приједора. Приликом прегледа код лица је пронађено 270 таблета „KSALOL“. 
Лице В.Ј. 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 управе Бањалука, 06.07.2022. године, у 
Бањалуци у улици Булевар војводе Степе Степановића, приликом обављања 
редовних послова и задатака, извршили су извршили заустављање и контролу 
путничког возила марке „Golf“ којим је управљало лице М.М. из Бањалуке. 
Приликом прегледа код лица је пронађена пронађена је и одузета 
импровизована цигарета „џоинт“ у којој се налазила одређена количина зелене 
биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. 
Лице М.М. 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 управе Бањалука, предузимају све мјере и 
радње у циљу утврђивања чињеница и оклоности пријаве пријетњи коју је 
оштећено лице поднијело, 06.06.2022. године око 18,00 часова, надлежној 
полицијској полицијској станици. Наиме, од стране оштећеног лица пријављено 



је да је на друштвеној мрежи „Facebook“ на званични профил фирме у којој је 
исто овлаштени представник, дана 03.07.2022. године, од стране лица С.Г. 
стигло низ порука пријетећег садржаја. О свему је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да полицијски 
службенци предузму  мјере и радње из своје надлежности, те доставе извјештај 
на тужилачку одлуку. 
 

 


