
На подручју Републике Српске, 18.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 11 

**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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
6,  Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 32 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 9 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 23 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бијељина 2, ПУ Градишка 9 УКУПНО 11 

Гвинеја 1 
Того 1 
Иран 9 

 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Добој 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 18.07.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Г.Б. са подручја општине Теслић, возача 
код кога је утврђено присутво алкохола у организму од 1,60 g/kg. 
 Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 18.07.2022. 
године, лишили су слободе лице иницијала Т.Б. из Маглаја, ФБиХ, возача код 
кога је утврђено присутво алкохола у организму од 1,60 g/kg. 
 Полицијска станица Теслић, 15.07.2022. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Д.Б. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Утаја“. За пријављено лице постоји основ сумње да 
је 09.06.2022. године, код једног тржног центра на подручју општине Теслић 
нашло и противправно присвојило мобилни телефон марке „Samsung A70” 
власништво лица иницијала А.К.  
 
 ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње,18.07.2022. године, око 17,40 часова 

пријављено да је лице иницијала Х.П. задобило повреде у предјелу главе од 
лица иницијала Н.В. и С.Б. О свему обавјештен дежурни тужилац  Окружног 
јавног тужилаштва у Требињу, који је наведено квалификовао као кривично 
дјело „Тјелесна повреда“. 

 ПУ Бијељина  

На магистралном путу Бијељина –Тузла у мјесту Равно Поље, 
18.07.2022. године око 20,00 часова, догодила се саобраћајна незгода са 
тјелесним повредама. У  незгоди су учестовали путничко возило „ Golf“ којим је 
управљао М.П. и мотоцикл којим је управљало малољетно лице ( 2008.). У овој 



незгоди малољетник је задобио тјелесне повреде о чијем се степену лекар није 
изјаснио. Повређено лице је задржано у Медицинском центру Бијељина на 
даљем лијечењу. У времену од 20,00 до 21,45 часова на снази је била потпуна 
обустава саобраћаја.  Од стране полицијских  службеника извршен  је увиђај 
лица мјеста. 

ПУ Мркоњић Град 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 18.07.2022. 
године, због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице С.П. из Мркоњић Града 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,67 
g/kg.  

ПУ Градишка  
 
Полицијској станици Градишка, 18.07.2022. године око 10,55 часова 

пријављено је да је у помоћном објекту, власништво Д.Т. у мјесту Горњи 
Подградци, град Градишка, дошло до пожара. Пожар су угасили припадници 
професионалне Ватрогасне једионице Градишка, а увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске управе Градишка, који су утврдили да је 
пожар избио у помоћном објекту-приручној радионици, те се даље проширио на 
помоћне објекте који се налазе у склопу исте, као и на сусједни помоћни објекат 
и кућу, којом приликом је причињена већа материјална штета. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је 
наложио да се по комплетирању предмета достави извјештају о предузетим 
мјерама и радњама. 

 
 


