
На подручју Републике Српске, 26.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

 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): 3 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 11) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 10 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 5 УКУПНО 5 

Авганистан 5 Авганистан 5 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 26.07.2022. године, око 11,25 часова, 

пријављено је да је избио пожар у воћњаку власништво лица иницијала Ф.Ч. из 
Модриче. Извршеним увиђајем утврђено је да је истог дана избио пожар на 
напуштеној пацели власништво лица иницијала Ј.Р. након чега се исти 
проширио на воћњак власништо лица иницијала Ф.Ч. приликом чега је изгорјело 
ниско растиње и оштећено око 90 стабала шљиве. Пожар су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој 
који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Изазивање 
пожара“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 26.07.2022. године, око 20,00 часова, лишили су слободе лице иницијала 
Б.П. са подручја града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,76 g/kg. 

 
ПУ Бијељина 
 
Приликом контроле лица С.Г. полицијски службеници Полицијске станице 

Шамац, 26.07.2022. године пронашли су и привремено одузели одређену 
количину  зелене биљне материје  која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану. О свему је обавјештен поступајући тужилац, који је наложио 
предузимање свих потребних мјера ради утврђивања потребних чињеница у 
циљу квалификације наведеног догађаја. 

 
Полицијској станици Бијељина 2, 26.07.2022. године обратио се 

оштећени, који је пријавио НН лице или више њих, да су у времену од 
23.07.2022. године до момента пријаве, насилно провалили у његову викендицу 



која се налази у мјесту Амајлије. Од стране полицијских службеника извршен је 
увиђај. У току  је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

 
На локалном путу у мјесту Црњелово, 26.07.2022. године око 18,50 

часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. У 
саобраћајној незгоди учествовали су путнички аутомобил „Pasat“ којим је 
управљала В.Ђ. и мопед којим је управљао Ј.К. који је задобио тешке тјелесне 
повреде. Повређено лице задржано је у Медицинском центру Бијељина на 
даљем лијечењу.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици  Хан Пијесак  пријављено је да лица иницијала К.В. и 

Е. П. у УО „Бертија“ грубо вријеђају, вербално нападају и упућују пријетње 
опасне по живот лицима П.М, В.Њ, П.В. Л.Н и А.У. Полицијски службеници су на 
лицу потврдили наводе пријаве, а К.В и Е.П. су и после наређења полицијских 
службеника да престану са вријеђањем наставили са истим, након чега су 
лишени слободе. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва који је 
наложио да се против лица К.В. и Е.П. достави извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Угрожавање сигурности“ и „Насилничко понашање“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Рогољи - Бараћи, у мјесту Штрбина, општина 

Мркоњић Град, 26.07.2022. године, око 15,10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је дошло до слијетања са коловоза путничког аутомобила „Reno“ 
којим је управљала С.К. из Приједора. У овој саобраћајној незгоди тјелесне 
повреде су задобили возач С.К. и сапутници Г.К. и једногодишње дијете сви из 
Приједора који су превезени у Универзитетско клинички центар Републике 
Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске управе 
Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 


