
На подручју Републике Српске, 02.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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 15, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Бања ЛУка 
 

Полицијској управи Бањалука, 02.09.2021. године, пријављено је, да је у 
улици Благоја Паровића у Бањалуци дошло до пожара на возилу марке 
„Mercedes“ власништво лица Д.К. из Бањалуке. Возило је у потпуности 
изгорјело. Није било повријеђених лица. Пожар је локализован од стране 
Ватрогасне бригаде Града Бањалука. О свему је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Рад по наведеном предмету је у току. 
 

ПУ Приједор 
 
На магистралном путу Приједор - Сански Мост, у насељу Тукови, око 

16,35 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице Р.Ш. 
из Приједора управљајући возилом марке „Peugeot“ и мотоциклиста Х.З. из 
Санског Моста управљајући мотоциклом „Honda“. У овој саобраћајној незгоди 
тешке тјелесне повреде задобио је мотоциклиста Х.З. који је због тежине 
повреда задржан на лијечењу у ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ у 
Приједору. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 02.09.2021. године, пријављено је да је у 

току претходне ноћи извршена провала у један вјерски објекат на подручју 
општине Теслић, одакле је отуђен новац од добровољних прилога. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијска станица Теслић, 02.09.2021. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Н.Т. и Ц.Т. оба са подручја општине Котор Варош, због основа 
сумње да су извршила кривично дјело „Шумска крађа“. За пријављена лица 
постоји основ сумње да су у току мјесеца марта и јуна текуће године, на 
подручју општине Теслић извршила бесправну сјечу шуме укупне дрвне масе од 



36,3 м3 чиме су Шумском газдинству „Борја“ Теслић причинила материјалну 
штету у износу од oко 3.700 КМ. 

 
На регионалном путу у мјесту Придјел, подручје града Добоја, 02.09.2021. 

године, око 20,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице иницијала А.К. са подручја општине Добој Југ, ФБиХ, које је 
управљало путничким аутомобилом марке „VW Passat” и бициклиста лице 
иницијала И.Ј. из Добоја. У овој саобраћајној незгоди бициклиста је задобио 
тешке тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

  
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Д.Ж. починило кривично дјело „Изазивање опште 
опасности“. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу Градишка – Козарска Дубица, у мјесту Гашница, 

град Градишка, 02.09.2021. године око 08,20 часова, догодила се саобраћајна у 
којој су учествовали путнички аутомобил марке „VW“ којим је управљала Н.Ј. из 
Бања Луке и путнички аутомобил марке „Mitsubishi“ којим је управљала Н.Б. из 
Градишке. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске управе Градишка, који су утврдили да је на возилима наступила 
материјална штета, док су оба лица задобила тјелесне повреде. 

 
 


