
На подручју Републике Српске, 26.04.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 6, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 25.04.2022. године, пријављено је да је 

извршена провала у кућу власништво лица иницијала Х.К. са подручја општине 
Теслић, одакле је отуђена косачица и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 26.04.2022. 

године, лишили су слободе лице иницијала П.Б. из Дервенте, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,90 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полцијске станице Теслић, 26.04.2022. године, 

поступајући по захтјеву Полицијске станице Добој Југ, лишили су слободе лице 
иницијала Б.К. из Теслића, за које постоји основ сумње да је извршило кривично 
дјело „Насилничко понашање“. Наведено лице је предато полицијским 
службеницима Полицијске станице Добој Југ на даље поступање. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источна Илиџа, 26.04.2022. године, пријављено је да 

је из маркета у улици Војводе Радомира Путника у Источној Илиџи отуђен 
парфем. 

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 26.04.2022. године 

пријављено је да је на паркинг простору у улици Академика Борише Старовића, 
општина Источно Ново Сарајево, непознато лице или више њих оштетило 
путнички аутомобил.  

Извршен је увиђај на лицу мјеста и о свему је обавијештен тужилац 
Окружног jавног тужилаштва у Источном Сарајеву. 



У току је рад на проналску извршиоца кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Зворник 
 
У улици Светог Саве у Братунцу се дана 26.04.2022. године око 12,50 

часова догодила саобраћајна незгода у којој је једно лице задобило тјелесне 
повреде. Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су изашли на 
лице мјеста и извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди су 
учествовали путничко моторно возило марке „Reno Clio“ којим је управљало 
лице М.Х. из Тузле и возач бицикла В.Ш. из Братунца.  

На указивање љекарске помоћи се у Јавну здравствену установу Дом 
здравља Братунац јавило лице В.Ш. из Братунца, гдје му је том приликом 
дежурни доктор констатовао лаке тјелесне повреде.  

Полицијски службеници ПС Братунац су утврдили да је узрок саобраћајне 
незгоде непрописна вожња бицикла и против возача В.Ш. ће поднијети Захтјев 
за покретање прекршајног поступка надлежном Суду. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.K. починило кривично дјело „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“.  

 


