
На подручју Републике Српске, 05.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**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): 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): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 27 

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



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 94 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 50 ПУ Добој 7 УКУПНО 57 

Борундија 50 Индија 7 Борундија 50, 
Индија 7 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској управи Бањалука, 05.07.2022. године, око 17,40 часова, 

пријављено је да је лице Д.Т. из Бањалуке, које се налази у улици Бранка 
Поповића у Бањалуци, пријетило и изјавило да иде да пронађе своју бившу 
дјевојку и њеног комшију те да се обрачуна са њима. Полицијски службеници 
надлежне полицијске станице изашли су на лице мјеста и потврдили наводе 
пријаве, а лице Д.Т. су лишили слободе. О догађају је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наведено квалификовао 
као кривично дјело „Угрожавање сигурности“.   

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.07.2022. године, 

у Бањалуци у улици Симе Матавуља, приликом обављања редовних послова и 
задатака, извршили су легитимисање и преглед лица Љ.Г. из Бањалуке. 
Приликом прегледа код лица је пронађена импровизована цигарета, „џоинт“ у 
којој се налазила одеређена количина зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице Љ.Г. 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.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.07.2022. године, 

у Бањалуци у улици Ада, приликом обављања редовних послова и задатака, 
извршили су легитимисање и преглед лица С.У. из Бањалуке. Приликом 
прегледа код лица је пронађена ПВЦ кесица у којој се налазила одеређена 
количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. Лице С.У. 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  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 05.07.2022. године, 

на основу наредбе Основног суда Теслић одузели су мотоцикл марке „Yamaha”, 
за који је дана 04.07.2022. године, утврђено да је за истим расписана потрага 
односно да је исти отуђен у Италији 17.02.2022. године. Наведени мотоцикл је 
једно лице из Теслића покушало регистровати у Полицијској станици Теслић. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 05.07.2022. године, 
око 00,05 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.А. из Модриче, пјешака 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,29 g/kg.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 05.07.2022. године, око 21,20 часова, лишили су слободе лице иницијала 
Б.М. са подручја општине Станари, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,56 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 05.07.2022. године, 

око 22,10 часова, лишили су слободе лице иницијала Г.М. из Станара, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,74 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 05.07.2022. године, 

око 22,00 часова, лишили су слободе лице иницијала З.М. из Теслића, возача 
који је одбио да се подвргне алкотестирању. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 05.07.2022. године од стране оштећеног 

лица запримила је пријаву да је у ранијем временском периоду извршена 
провала у његову викендицу у мјесту Амајлије на обали ријеке Дрине, којом 
приликом су отуђене разне врсте предмета. Полицијски службеници извршили 
су увиђај лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина 2, 05.07.2022. 

године у улицу Цара Лазара у Бијељини контролисали су лице М.М. Приликом 
прегледа лица код истог је пронађен џоинт у облику цигарете у коме се 
налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану. Наведени предмет је привремено одузет од лица. Након 
утврђивања свих чињеница и околности, следе законом предвиђене мјере и 
радње. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијкој станици Рогатица, 05.07.2022. године око 07,00 часова 

пријављено је да је из трговачке радње, у Боричкој улици у Рогатици отуђено 
око 1.900 КМ и 45 пакета - „штека“ цигарета различитих произвођача. 

На лицу мјеста извршен увиђај, обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Источном Сарајеву и у току је рад на расвјетљавању и проналску 
извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 


