
На подручју Републике Српске, 22.09.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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): 3 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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 12, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 4 УКУПНО 4 

Авганистан 4 Авганистан 4 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
На магистралном путу М1-105 у Модричи, 22.09.2022. године, око 18,55 

часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза у којој је 
учествовао путнички аутомобил марке „VW Touran”, којим је управљало лице 
иницијала Ћ.О. са подручја општине Вукосавље. У овој саобраћајној незгоди 
тешке тјелесне повреде задобио је сувозач у наведеном возилу лице иницијала 
С.О. са подручја Брчко Дистрикта. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Модрича. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој, који је наведено оквалификовао као 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево јуче су на 

основу наредбе Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност тужиоца Окружног 
јавног тужилаштва у Источном Сарајеву извршили претрес куће, помоћних 
објеката и возила које користе лице Д.К. и С.К. из Источног Сарајева. 

Приликом претреса пронађено је и одузето ватрено оружје пушка и 68 
комада метака калибра 7,62 мм. 

У току је документовање кривичног дјела „Недозвољена производња и 
промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више 

непознатих лица провалило у просторије Архива градске управа Града 
Требиња којом приликом је отуђило један полован рачунар – процесор. У току је 
рад на расвјетљвању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 



Полицијска станица Невесиње је запримила пријаву да је лице иницијала 
Н.Р. физички напало радника ШГ „Ботин“ Невесиње. Након извршених 
консултација са дежурним тужиоцем Окружног јавног тужилаштва у Требињу 
догађај је квалификован као кривично дјело „Напад на служебно лице у вршењу 
службене радње“.  

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај за почињено кривично дјели због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Н.К. починило кривично дјело „Недозвољена производња 
и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 


