
На подручју Републике Српске, 28.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**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): 10 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

 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 0, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 5 ПУ Градишка 40 УКУПНО 45 

Индија 5 Индија 17, 
Египат 12, 
Бангладеш 11 

Индија 22, 
Египат 12, 
Бангладеш 11 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској станици ПС Бања Лука - Центар, 28.07.2022. године, 

легитимисала је лице С. К. из Лакташа. Провјером кроз апликацију „Е-потраге“ 
утврђено је да је за истим расписана централна потјерница од стране Основног 
суда Бања Лука, за кривично дјело „Превара“. Обавијештен Окружни центар 
Судске полиције Бања Лука, чији су полицијски службеници преузели лице.  
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево лице иницијала П.М је 

пријавило да је у улици Спасовданска из стубишта зграде отуђено бицикло. 
 
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 

Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 28.07.2022. године, 

око 12,10 часова, на основу расписаних централних потјерница по наредби 
Основног суда Градишка, лишили су слободе лице Д.Т. из Српца. Лице је 
предато у даљу надлежност Основном суду Градишка. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 28.07.2022. 

године оперативним радом на терену дошли су до сазнања  да су лица В.Б. из 
Градишке и Ћ.Ч. из Бања Луке, истог дана око 20,00 часова, у улици Гаврила 
Принципа, град Градишка, нарушили јавни ред и мир по члану 17. Закона о 
јавном реду и миру (конзумирање опојне дроге). Због почињених прекршаја по 



члану 17. Закона о јавном реду и миру лицима В.Б. и Ћ.Ч уручени су 
прекршајни налози. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
У Полицијску станицу Шипово, 28.07.2022. године, око 21,45 часова, 

обратио се дежурни доктор Дома здравља Шипово и том приликом пријавио да 
су се у наведени Дом здравља обратиле Н.М. и Љ.К. обе из Шипова са видним 
повредама за које су се изјасниле да су задобиле приликом пада са скутера. 
Након указане прве помоћи у Дому здравља Шипово исте су упућене у 
Универзитетско клинички центар Републике Српске на даље лијечење. 
Изласком на лице мјеста полицијски службеници полицијске станице Шипово су 
установили да се саобраћајна незгода догодила у мјесту Соколац, општина 
Шипово гдје је Н.М. управљајући скутером слетила са коловоза. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
У Полицијску станицу Рибник, 28.07.2022. године обратио се оштећени из 

Рибника и том приликом пријавио непознато лице да му је прије петнаест дана 
из затвореног тора испред помоћног објекта (штале) у мјесту Доња Превија, 
општина Рибник отуђило једно јагње. Том приликом према изјави оштећеног 
причињена му је материјална штета од 180 КМ. Поступајући по наведеној 
пријави полицијски службеници Полицијске станице Рибник пронашли су лице 
Д.Д. за које постоје основи сумње да је извршило наведено кривично дјело. 
Извршена је криминалистичка обрада лица Д.Д., а по комплетирању предмета у 
редовној процедури надлежном тужилаштву биће достављен извјештај за 
почињено кривично дјело „Крађа“. 

 
 


