
На подручју Републике Српске, 10.11.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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: 1 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 

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



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 9 ПУ Приједор 3 УКУПНО 12 

Иран 9 Авганистан 3 Иран 9, 
Авганистан 3 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 09.11.2022. године, 

извршили су криминалистичку обраду лица М.В. из Приједора, због постојања 
основа сумње да је починило кривична дјела „Тешка тјелесна повреда“. Наиме, 
наведено лице се сумњичи да је дана 04/05.11.2022. године око 01,00 час у 
угоститељском објетку у мјесту Верићи, Град Бањалука физички напало 
оштећено лице, којом приликом је исти задобио тјелесне повреде у предјелу 
главе. О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 
неопходне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвијетљавања 
кривичног дјела „Дрска крађа“. Наиме, дана 10.11.2022. године око 22,00 часа 
радница спортске кладионице у Бањалуци пријавила је да је непосредно прије 
пријаве непознато мушко лице ушло у кладионицу, те из касе отуђило новац у 
износу од oкo 550 КМ. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бањалука. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 10.11.2022. 
године, извршили су криминалистичку обраду лица иницијала П.С. из 
Прњавора, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Крађа“. 
Лице П.С. сумњичи да је наведено кривично дјело извршило дана 28.10.2022. 
године, на начин да је са шанка угоститељског објекта у Прњавору отуђило 
стаклену касу са хуманитарном помоћи. Материјална штета причињена овим 
кривичним дјелом износи око 2.000 КМ. О свему је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.11.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.М. из Бањалуке јер је за истим расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци звог почињеног 



кривичног дјела „Крађа енергије“. Лице је предато полицијским службеницима 
Окружног центра Судске полиције Бањалука.  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.11.2022. године 
око 16,50 часова, у Бањалуци, лишили су слободе лице иницијала Б.В из 
Бањалуке, због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и 
промету опојних дрога. Приликом обављања редовних послова и задатака, 
полицијски службеници су приликом легитимисања и прегледа код наведеног 
лица пронашли и одузели импровизовану цигарету тзв. џоинт у којој се 
налазила одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. О догађају је обавијештен дежурни судија 
Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 10.11.2022. године, пријављено је да је истог 

дана из необезјеђеног теретног возила марке „VW Caddy” власништво лица 
иницијала М.Г. са подручја општине Теслић, отуђен електрични алат. Наведено 
теретно возило је било паркирано у близини породичне куће оштећеног. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница је 10.11.2022. године око 14.10 часова 

лице Н.В. из Требиња пријавило лице С.Ћ. из Сребренице да га је вријеђало. 
Полицијски службеници ПС Сребреница су поступили по наводима пријаве, те 
ће у складу са законом предузети све мјере и радње из своје надлежности. 

 
 


