
На подручју Републике Српске, 13.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 4 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 6 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 13.07.2022. године, 

у Бањалуци у улици Проте Николе Костића, лишили су слободе лице иницијала 
Д.П из Бањалуке, за којим је расписана централна потрага по наредби 
Кантоналног суда Сарајево и Црвена дифузна потјерница расписана од стране 
Интерпола, због почињеног кривичног дјела „Ратни злочин против цивилног 
становништва“. Лице је предато полицијским службеницима Судске полиције 
ФБиХ. 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 13.07.2022. године, у 
Бањалуци у улици Јеврејска, лишили су слободе лице иницијала М.С. из 
Бањалуке, за којим је расписан распис о трагању по наредби Полицијске 
станице Бањалука Обилићево, због постојања основа сумње да је починило 
кривично дјело „Крађа“. Лице је предато полицијским службеницима Полицијске 
станице Бањалука Обилићево. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 13.07.2022. године, пријављено је да је у току 

ноћи 12/13.07.2022. године, извршена провала у један угоститељски објекат у 
Броду. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича/Станично 

одјељење полиције Вукосавље, 13.07.2022. године, од лица иницијала М.С. са 
подручја општине Вукосавље одузели су ручну бомбу, за коју су претходно  
сазнали да је исто лице посједује. Истог дана извршен је и претрес куће и 
помоћних објеката које наведено лице користи. Против лица иницијала М.С. ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 13.07.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала С.С. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,81 g/kg. 



 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Невесиње, дана 13.07.2022. године, око 00,05 

часова, пријављено, да је једно или више непознатих лица, користећи одсуство 
укућана, насилно ушло у породичну кућу и отуђило одређену количину новца и 
златног накита, у мјесту Зови До, општина Невесиње.  

О свему обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у 
Требињу. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Зворник су 13.07.2022. године 

од 08,00 до 11,20 часова су извршили обезбјеђење јавног скупа обиљежавња 
страдања у Сребреници у организацији „Мајке Сребренице“. Активности 
наведене организације су протекле безбједно и без инцидената.  

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице  Рудо, 13.07.2022. године, 

поступили су по пријави оштећеног лица у којој се наводи да лице иницијала 
П.Ј. упућује поруке пријетећег садржаја путем мобилног телефона. О свему je 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево који је 
наложио да се предузму све мјере и радње на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 

 


