
На подручју Републике Српске, 02.08.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 13 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 32 

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



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 4 УКУПНО 4 

Авганистан 4 Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 02.08.2022. године, око 21,10 часова, 

пријављено је да је на подручју општине Теслић, више лица вербално напало 
лице иницијала М.А. и његово друштво док су били код лица иницијала Н.М. а 
потом да су објесили пса пасмине „Пит бул“. Истог дана око 21,15 часова, 
обратило се лице иницијала Н.А. које је пријавило да је удавило пса 
власништво лица иницијала Н.М. из разлога што је исти у дворишту његове  
породичне куће напао његовог деветогодишњег сина. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Мучење и убијање 
животиња“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 02.08.2022. 

године, око 16,10 часова, лишили су слободе лице иницијала Г.А. са подручја 
града Дервенте, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,89 g/kg. 

 
Полицијској станици Теслић, 02.08.2022. године, око 08,00 часова, 

пријављено је да је дошло до пожара у кући власништво лица иницијала И.М. 
са подручја општине Теслић. У пожару којег су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић повријеђених лица није 
било, док је исти захватио кров куће и поткровље, док је у потпуности изгорјела 
спаваћа соба. Увиђајем којег су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Теслић заједно са инспектором за експлозивне материје и послове 
заштите од пожара Полицијске управе Добој утрђено је да је до пожара 
највјероватније дошло усљед неисправних електро-инсталација. О свему је 
обавијештено Окружно јавно тужилаштво Добој. 

 
 
 
 



ПУ Источно Сарајево 
 
Системом видео надзора на подручју општине Соколац евидентиран је 

пролазак два возила на којима су се налазиле неприпадајуће регистарске 
таблице. Полицијски службеници су пронашли возила и лица иницијала Ф.Г и 
П.Г која су користила возила и од истих одузели три регистарске таблице за 
којима је претходно била расписана потрага. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Фалсификовање 
исправе“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 02.08.2022. 

године, због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе два лица, и то И.В. из 
Рибника возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму у 
количини од 2,32 g/kg и М.Л. из Мркоњић Града возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму у количини од 1,89 g/kg. 

 


