
На подручју Републике Српске, 17.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 10) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 26 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 34 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 5 

 остали прекршаји: 20 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2,  Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
ПУ Градишка 5 
Авганистан 5 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.07.2022. године, 
у Бањалуци у улици Симе Матавуља, приликом обављања редовних послова и 
задатака, извршили су легитимисање и преглед лица Н.Е. из Источне Илиџе. 
Приликом прегледа код лица је пронађена пронађена је и одузета одређена 
количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. Лице Н.Е. 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. 
  
 ПУ Добој 

Полицијској станици Модрича, 17.07.2022. године, пријављено је да је из 
резервоара теретног возила власништво једног привредног друштва из 
Бањалуке, отуђено погонско гориво. Наведено возило је било паркирано у 
улици Доситеја Обрадовића у Модричи. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 
управе Добој, 17.07.2022. године, на основу наредбе Основног суда Добој 
извршили су претрес куће и помоћних објеката које користи лице иницијала 
А.Ш. са подручја града Добоја. Овом приликом је пронађено и одузето: кутија у 
којој су се налазила четири пакетића са бијелом прашкастом материјом која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“ укупне тежине од 47,7 грама, 
метална дробилица са остацима сасушене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“, провидна врећица у којој се 
налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“ укупне тежине око 2 грама, пластичне врећице и дигитална вага са 
остацима бијеле прашкасте материје и одређени износ новца. Против 
наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 



Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“. 

 Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 17.07.2022. године, 
приликом обезбјеђења вјерског скупа у мјесту Прибинић, подручје општине 
Теслић, дошли су до сазнања да се у црквеном дворишту налази лице које код 
себе посједује ватрено оружје-пиштољ. Поступајући по наведеном полицијски 
службеници су од лица иницијала Ђ.Л. са подручја општине Теслић одузели 
пиштољ, са припадајућим оквиром и шест метака, те оружни лист коме је рок 
важења истекао. Против наведеног лица ће надлежном Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о изршеном кривичном дјелу 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 ПУ Требиње 

Полицијској станици Требиње, дана 17.07.2022. године, око 11,30 часова  
пријављено је да је у улици Краља Петра Ослободиоца, једно или више 
непознатих лица оштетило путнички аутомобил марке „Mitsubishi“, као и 
путнички аутомобил марке „Škoda“. У току је рад на документовању кривичног 
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су 17.07.2022. 

године око 21,45 часова лишили слободе лице М.М. из Зворника због 
нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту у Каракају. Полицијској 
станици Зворник је наведеног дана око 21,30 часова непознато лице пријавило 
нарушавање јавног реда и мира виком и дрским понашањем у угоститељском 
објекту. Полицијски службеници ПС Зворник су поступили по наведеној пријави 
и доласком на лице мјеста установили да лице М.М. из Зворника у видно 
алкохолисаном стању нарушава јавни ред и мир. Због почињених прекршаја из 
члана 7. и члана 24. Закона о јавном реду и миру Републике Српске, лицу М.М. 
ће бити уручен прекршајни налог. 

 
ПУ Мркоњић Град 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 17.07.2022. 

године, због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица, и то Б.Д. из 
Мркоњић Града возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму у 
количини од 1,81 g/kg,  С.Ј. из Шипова возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму у количини од 1,69 g/kg и П.К. из Шипова возача код кога 
је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,61 g/kg. 

 
ПУ Градишка 
 
У Улици Обала Војводе Степе, град Градишка 17.07.2022. године око 

05,15 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Њ.В. из 
Градишке са путничким аутомобилом марке „Peugeuot“ и паркирано возила 
марке „Audi“ власништво М.К. из Градишке, којом приликом је лице Њ.В. 
задобило тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка. 


