
На подручју Републике Српске, 30.06.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 14 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1,  Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  
 
 ПУ Добој 

Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 30.06.2022. године, 
око 23,15 часова, лишили су слободе лице иницијала С.Р. са подручја општине 
Петрово, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,30 
g/kg. 

 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.06.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала А.З. са подручја општине Вукосавље, за 
које постоји основ сумње  да је на једној земљишној парцели у мјесту у којем  
живи из ватреног оружја испалило два хитца у ваздух, у вријеме када су се на 
истој налазила   лица иницијала А.Б. и Е.Х. Од наведеног лица је одузето 
ватрено оружје са припадајућом муницијом. О наведеном је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да 
наведено има обиљежје кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Зворник 

Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су 30.06.2022. 
године око 21,05 часова лишили слободе лице Ф.Б. из Зворника због основа 
сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет 
опојних дрога“. Приликом претреса породичне куће и других просторија које 
користи лице Ф.Б. из Зворника, а на основу наредбе Основног суда у Зворнику, 
полицијски службеници су пронашли и привремено одузели: 2,4 грама бијеле 
прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Speed”,,, 
седам таблета које изгледом асоцирају на опојну дрогу ”Extazi”,1,1 грам суве 
биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Marihuanu”. О 
свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилштва 
Бијељина који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном 
дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 



Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница су 30.06.2022. 
године, уз сагласност Окружног јавног тужиоца Бијељина, Подручна 
канцеларија Сребреница и судије за претходни поступак Основног суда у 
Сребреници, извршили претрес куће и помоћних објеката које користи лице Б.З. 
из Сребренице због основа сумње да је починило кривична дјела „Угрожавање 
сигурности“ и „Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних 
материја“. Том приликом, полицијски службеници ПС Сребреница су пронашли 
и привремено одузели једну ловачку пушку, један пиштољ, два оквира за 
пиштољ, резервну цијев за пушку и 73 комада муниције. О свему наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилштва Бијељина, Подручна 
канцеларија Сребреница који је наложио достављање извјештаја о почињеним 
кривичним дјелима „Неовлаштена производња и промет оружја и експлозивних 
материја“ и „Угрожавање сигурности“. 

 


