
На подручју Републике Српске, 14.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 22 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 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: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 6 УКУПНО 6 

Гамбија 6 Гамбија 6 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 14.07.2022. године, пријављено је да је 

13/14.07.2022. године, извршена провала у један салон намјештаја у Модричи. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Модрича, 14.07.2022. године, око 02,40 часова, 

пријављено је да је у Модричи избио пожар у складишту једног привредног 
друштва. У пожару којег су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасно-спасилачке јединице Модрича повријеђених лица није било, док је 
исти захватио дио складишта у којем је било смјештено више врста разне робе. 
Извршеним увиђајем утврђено је да је до пожара дошло усљед неисправних 
електро-инсталација. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој.  

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 14.07.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.П. са подручја града Добоја, пјешака код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,48 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 14.07.2022. 

године, лишили су слободе лице иницијала М.Ј. са подручја града Дервенте, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,88 g/kg. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње, дана 14.07.2022. године, око 18,00 часова  

пријављено је да је на паркинг простору лице иницијала Е.Д. оштетило 
средство за блокирање возила „канџу“, која  је била постављена на путничком 
возилу. У току је рад на документовању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
 



ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча, 14.07.2022. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ђ.А. из Источне Илиџе. Оперативним 
радом полицијски службеници су дошли до сазнања да се наведено лице креће 
са  путничким возилом „Škoda Fabia“ те да исто код себе посједује одређену 
количину опојне дроге за коју има намјеру да препрода на подручју општине 
Фоча.  

У  мјесту Кута, општина Фоча заустављено је и контролисано наведено 
возило којом  приликом је пронађено 12 таблета које својим изгледом асоцирају 
на опојну дрогу „Екстази“, алуминијумска фолија у којој је замотана биљна 
зељаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ 
бруто масе од око 7,91 грама, метална кутија у којој се налази зељаста 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ бруто масе 
од око 20,28 грама и папирна кутија у којој се налазе провидни папирићи – 
„ризле“. О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње 
који је наложио да се против лица иницијала Ђ.А. поднесе Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних 
дрога“. 

 


