
 

 

На подручју Републике Српске, 29.03.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5  

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 



 

 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 28 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције : 0 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 

 Полицијској станици Петрово, 29.03.2022. године, пријављено је да је 
избио пожар у помоћном објекту, власништво лица иницијала С.Ш. из Петрова. 
По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Петрово 
који су дошли до сазнања  је лице иницијала С.Ш. у свом помоћном објекту 
оставило таву на запаљеном огњишту те да се удаљило од куће, након чега је 
избио пожар који се проширио и захватио оближње помоћне објекте 
власништво лица иницијала М.Р. Такође, наведним пожаром су  захваћени и 
помоћни објекти, власништво лица иницијала Р.Ј. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Изазивање опште опасности“. 
  
 ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици  Соколац 29.03.2022. године, око 19,45 часова, 
пријављено је да је у угоститељском објекту у Сокоцу,  лице иницијала В.Б. 
вријеђало лице Њ.С. из Сокоца. Полицијски службеници су данас након 
комплетирања предмета против В.Б. Основном суду у Сокоцу доставили 
Захтјев за покретање прекршајног поступка, због учињеног прекршаја из члана 
8. Закона о јавном реду и миру Републике Српске „Вријеђање“. 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 



 

 

 
 


