
На подручју Републике Српске, 25.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 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): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
8, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 41 

 са посљедицама по лица: 13 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 22) 



 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 6 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Приједор 
 
На некатегорисаном путу у мјесту Горњи Гаревци у Приједору око 17,30 

часова догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза мотоцикла 
марке „Harley Davidson“ којим је управљао Г.Ђ. из Бања Луке који је том 
приликом задобио тешке тјелесне повреде. 

Због задобијених повреда Г.Ђ. је превезен на Универзитетско-клинички 
центар Републике Српске у Бања Луци.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 25.07.2022. године, око 

20,35 часова, лишили су слободе лице иницијала М.О. са подручја општине 
Брод, бициклисту код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,65 
g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 25.07.2022. године, 

око 20,30 часова, лишили су слободе лице иницијала И.Ј. из Брода, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,77 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 25.07.2022. 

године, на основу акта Полицијске управе Бања Лука, лишили су слободе лице 
иницијала М.Т. са подручја града Дервента, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Тјелесна повреда“ и кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 
Наведено лице ће данас бити предато полицијским службеницима Полицијске 
управе Бања Лука. 

 
У Книнској улици у Дервенти, 25.07.2022. године, око 14,25 часова,  

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала Б.С. из 
Дервенте које је управљало теретним возилом марке „Mercedes” и лице 
иницијала С.Г. са подручја града Добоја, које је управљало аутобусом марке 
„VW”. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили путници у 
аутобусу лица иницијала Н.Б, М.Л., Ж.Р., Р.М., В.Ђ. и Б.С. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Дервента. 



 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Градишка, 25.07.2022. године, идентификовали су и лишили слободе лице 
иницијала Д.Т. из Градишке, који је учествовало у саобраћајној незгоди, а након 
чега се удаљичо са лица мјеста. Наиме, на паркинг простору испред Поште у 
мјесту Нова Топола, град Градишка, 25.07.2022. године, око 10,00 часова, 
догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали непознати возач са 
непознатим возилом и Р.Г. из Градишке са путничким аутомобилом марке 
„Peugeot“. Радећи на расвјетљавању саобраћајне незгоде, полицијски 
службеници су утврдили да је лице Д.Т. учесник саобраћајне незгоде, те по 
проналаску истог на адреси становања у мјесту Нова Топола, град Градишка, 
Д.Т. је одбио да да на увид лична документа полицијским службеницима, а 
након тога и одбио да се подвргне тесту за испитивање алкохола у организму, 
након чега је и лишен слободе. Против лица Д.Т. због почињеног прекршаја по 
члану 24. Закона о јавном реду и миру (ометање државних органа у  вршењу 
јавних функција) и прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима БиХ  биће поднесен захтјев за покретање прекршајног 
поступка надлежном суду. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, идентификовали 

су лице иницијала М.В. из Градишке, које се сумњичи да је починило кривично 
дјело „Крађа“. Наиме, Полицијској станици Градишка, 25.07.2022. године, око 
14,10 часова, оштећена је пријавила да је 12.07.2022. године, са њеног 
банковног рачуна подигнут новац у износу од 100,00 КМ, након чега је сазнала 
да јој је отуђена банковна картица. Полицијски службеници су оперативним 
радом на терену дошли до сазнања да је М.В. из Градишке, крајем мјесеца јуна 
текуће године, из новчаника оштећене отуђила банковну картицу и пин код за 
исту, те је затим 12.07.2022. године путем банкомата употребом поменуте 
картице са рачуна подигла новац у износу од 100,00 КМ, који је заједно са 
картицом задржала за себе. О свему је обавијештен и дежурни окружни 
тужилац Окружног јавног тужилашатва Бања Лука, који је наложио да се након 
документовања предмета против лица М.В. достави звјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 25.07.2022. године, 

Окружном јавном тужилаштву Бања Лука поднијели су извјештај против лица 
иницијала Д.Ђ. из Градишке, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“. Лице Д.Ђ. се 
сумњичи да је у мјесецу јуну 2022. године у просторијама Полицијске станице 
Градишка пријавило губљење возачке дозволе, у вези чега је за вађење нове 
возачке добио уредно овјерену потврду, али је након проналска, пријављену 
изгубљену возачку дозволу наставио да користи иако није важећа, те је исту 
дао на увид полицијским службеницима приликом редовне контроле у 
саобраћају. 

 
 


