
 

 

На подручју Републике Српске, 17.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник  0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 11 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 

 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције : 0 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.10.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала А.Џ. из Бањалуке због почињеног прекршаја 
„Ометање државних органа, привредних друштава и других правних лица  у 
вршењу јавних функција“ из области Закона о јавном реду и миру и прекршаја 
из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Наиме, полицијски 
службеници су приликом обављања редовних послова и задатака уочили лице 
А.Џ., које се, када је угледало полицијске службенике дало у бијег, оглушивши 
се о законито издато наређење. Лице А.Џ. убрзо је сустигнуто и лишено 
слободе, а код истог је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Слиједи 
подношење захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 17.10.2021. године, око 12,30 часова, 

пријављено је да је непознато лице или више њих нанијело оштећења на 
путничком аутомобилу марке „Ford Focus”, власништво лица иницијала С.С.В. 
из Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“.         

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 17.10.2021. године, 

око 02,15 часова, лишили су слободе лице иницијала Б.Л. из Добоја, возача који 
је одбио да се подвргне алкотестирању. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 17.10.2021. године, 

око 01,25 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.М. из Бањалуке, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,76 g/kg. 

             
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 17.10.2021. године, 

око 01,40 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.Ј. из Теслића, возача 
који је одбио да се подвргне алкотестирању. 

            



 

 

Полицијској станици Модрича, 17.10.2021. године, око 11,00 часова, 
пријављено је  да је у мјесту Врањак, подручје општине Модрича, у шахту који 
се налази у дворишту у власништву лица иницијала С.М.  пронађено његово 
беживотно тијело. Увиђај су извршили Полицијски службеници Полицијске 
станице Модрича уз присуство љекара мртвозорника  Дома здравља Модрича. 
О свему је обавијештен дежурни тужилац  Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шамац 17.10.2021. године, 

лишили су слободе лице Д.Н. због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „ Тешка крађа“. Осумњичени је дјело почино на начин што је 
насилно ушао у породичну кућу у мјесту Шамац, одкле је отуђио разне врсте 
предмета. У току је рад на документовању овог кривичног дјела. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бијељина зауставили су путнички аутомобил „ Passat“ којим је управљало лице 
П.Ђ., које је одбило да се подвгрне тестирању на опојне дроге и добровољно  
предало двије врсте твари које асоцирају на опојну дрогу. Лице је прекршајно 
санкционисано по Закону о продаји и посједовању опојних дрога. 

 


