
На подручју Републике Српске, 01.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 13 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
2, лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 12 УКУПНО 12 

Ирак 7, 
Пакистан 5 

Ирак 7, 
Пакистан 5 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 01.09.2021. 

године, поступили су по пријави дежурног љекара Дома здравља Прњавор, да 
се за љекарску помоћ обратило лице иницијала Д.К. из Прњавора, које је 
повреде задобило на начин да су му задњи пнеуматици радне машине прешли 
преко тијела. Лице је задобило тешке тјелесне повреде и збринуто је нa 
Универзитетски клинички центар Републике Српске. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.  
 

ПУ Добој  
 

Полицијској станици Добој 2, 01.09.2021. године, пријављено је да је 
извршена провала у трговински објекат у Добоју, одакле су отуђене различите 
врсте цигарета и новац од пазара. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијској станици Добој 1, 01.09.2021. године, пријављено је да је 
31.08./01.09.2021. године, извршена провала у путнички аутомобил марке 
„Ауди“. Према изјави власника из возила је отуђен касетофон и други предмети. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 01.09.2021. године, 
око 21,15 часова, извршили су контролу путничког аутомобила марке „Ford” без 
регистарских ознака којим је управљало лице иницијала М.Л. са подручја 
општине Тешањ, ФБиХ. Наведено лице је одбило да се подвргне тестирању на 
присуство опојних дрога у организму те је код истог пронађена и одузета мања 
количина зеленe биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“. Наведено лице је санкционисано због почињених прекршаја из 
области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и 
Закона о производњи и промету опојних дрога. 



  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 01.09.2021. године, лишили су слободе лице иницијала Д.С. са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 
92 g/kg. 
 

На регионалном путу у мјесту Остружња Горња, подручје општине 
Станари, 01.09.2021. године, око 18,40 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој је учествовало лице иницијала Д.Ш. са подручја општине Станари, које је 
управљало путничким аутомобилом марке „VW Golf 19E” и лице иницијала М.М. 
са подручја општине Станари, које је управљало аутобусом марке „Mercedes”. У 
овој саобраћајној незгоди лице иницијала Д.Ш. је задобило тешке тјелесне 
повреде и исто је задржано на лијечењу у добојској болници. Такође у 
наведеној незгоди лакше повреде су задобила и три малољетна путника из 
аутобуса. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Добој.  
  

На локалном путу у мјесту Придјел Горњи, подручје града Добоја, 
01.09.2021. године, око 17,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза у којој је учествовао бициклиста лице иницијала В.М. 
из Добоја. У овој саобраћајној незгоди лице иницијала В.М. је задобило тешке 
тјелесне повреде и исто је након указане љекарске помоћи у добојској болници 
превезено у Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањој Луци. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Добој. 
  

ПУ Зворник 
 
 На регионалном путу Братунац – Скелани, у мјесту Петрича, општина 
Скелани, 01.09.2021. године око 20,35 часова догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовала два возила, и то путничко моторно возило марке „Alfa 
Romeo” којим је управљао лице М.Н. из мјеста Факовићи, општина Братунац и 
путничко моторно возило марке „Jugo“ којим је управљало лице П.С. из Бајне 
Баште, Република Србија, гдје је том приликом лице П.С. задобило тјелесне 
повреде, а на наведеним моторним возилима је наступила материјална штета. 
Повријеђено лице је збринуто у Дому здравља у Бајној Башти, Република 
Србија, док је код лица М.Н. утврђено присуство алкохола у организму у 
количини од 1,77 г/кг због чега је исти лишен слободе, а након чега ће бити 
предузете даље законом прописане мјере и радње.  

 


