
На подручју Републике Српске, 13.04.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 16 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 28 

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



 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 3 УКУПНО 3 

Турска 3  

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука  
 
Полицијски службеници ПУ Бањалука, 13.04.2022. године, приликом 

обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Д.Р. из Бањалуке, 
пронашли су и одузели металну телескопску палицу. Лице ће бити 
санкционисано због почињеног прекршаја из Закона о оружју и муницији. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 13.04.2022. године, пријављено је да у 

мјесту Слатина, подручје општине Теслић, гори ниско растиње. По наведеном 
су поступили полицијски службеници Полицијске станице Теслић који су 
утврдили да је лице иницијала К.Б. палило ниско растиње и коров на својој 
парцели којом приликом се ватра проширила и на сусједну парцелу власништво 
лица иницијала А.Б. Овом приликом оштећен је оптички кабал за очитавање 
струје у дужини од око 200 метара који је у потпуности изгорио као и двије 
спојнице и спојна глава власништво Зависног предузећа „Електро Добој“ - 
Радна јединица Теслић. Пожар су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Теслић. 

 
ПУ Бијељина 

Полицијска станица Бијељина, 13.04.2022. године од стране оштећеног 
лица запримила је пријаву, да му је у мјесту Д.Чађавица из његовог откључаног 
аутомобила од стране НН мушког лица отуђена торбица у којој се налазио 
новчаник са новцем и личним документима и мобилни телефон. Од стране 
полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. О свему је обавјештено 
надлежно тужилаштво. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „ 
Крађа“. 



На заобилазници око Бијељине, 13.04.2022. године око 03,00 часа, 
догодила се саобраћајна незгода са мањом материјалном штетом, до које је 
дошло када је путничко возило „Golf“ којим је управљало лице Д.Т. слетио са 
коловоза. Алкотестирањем лица утврђено је да Д.Т.  има 1,72 г/кг алкохола у 
организму. Због управаљања возилом у алкохолисаном стању и учествовања у 
саобраћајној незгоди Д.Т. је лишен слободе.  

ПУ Источно Сарајево 

Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, дана 13.04.2022. 
године на шумском путу у мјесту Буковик, општина Соколац, пронашли су 11 
комада трупаца јеле и смрче, који нису били обиљежени шумским жигом.  
Предузимањем оперативних мјера и радњи полицијски службеници дошли су 
до сазнања да је трупце бесправно посјекло лице Ј.В. из Сокоца. Извршен је 
увиђај на лицу мјеста гдје је констатовано да су трупци масе 5,60 м³ бесправно 
посјечени из шуме приватно власништво. Обавијештен је тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на документовању 
кривичног дјела „Шумска крађа“. 

ПУ Мркоњић Град 

Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 13.04.2022. 
године, због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе два лица, и то Н.Н. из 
Шипова возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,94 
g/kg и С.Б. из Мркоњић Града возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,56 g/kg. 


