
 

 

На подручју Републике Српске, 11.07.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 9 

**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): 1 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник  7, Градишка 6, Мркоњић Град 4 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 22 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 27 

 чл. 8. (вријеђање): 8 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 13 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 6, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управас Бијељина 3 Укупно 3 

Мароко 1 
Либија 2 

Мароко 1 
Либија 2 

 
 
  

Активности и резултати 
 
ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука предузимају све неопходне 

мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Тешка крађа“, које је извршено 

09.07.2021. године око 11,00 часова у Прњавору. Полицијској станици Прњавор, од 

стране оштећеног лица пријављено је, да је непознато лице провалило у путнички 

аутомобил марке „Mercedes“ одакле је отуђило црну торбицу са новцем и мобилни 

телефон. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 

Бањалука. 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.07.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала А.Х. из Бањалуке 

пронашли су и одузели око 0,98 грама зелене биљне материје која својим изгледом 

асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог слиједи 

подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из 

члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.07.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала В.П. из Бањалуке 

пронашли су и одузели око 1,44 грама зелене биљне материје која својим изгледом 

асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе те против истог слиједи 

подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из 

члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, под надзором Окружног 

јавног тужилаштва Бањалука, предузимају све неопходне мјере и радње у циљу 

расвјетљавања кривичног дјела „Тешка крађа“, које је извршено 11.07.2021. године у 

Бањалуци, од стране непознатог извршиоца или више њих, на начин да је употребом 



 

 

физичке снаге и подесног алата извршена провала у кућу оштећеног лица, одакле је 

отуђен новац. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 11.07.2021. године, пријављено је да је 

претходног дана у вечерњим часовима лице иницијала Ђ.Т. из Дервенте, на 
Тргу Православља у Дервенти поломило седам металних стубова. О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој 
који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. Рад по наведеном се наставља.  

  
Полицијској станици Теслић, 11.07.2021. године, око 00,15 часова, 

пријављено је да је дошло до туче на градском тргу у Теслићу. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске станице Теслић који су на лицу 
мјеста затекли око 150 грађана међу којима су била повријеђена лица 
иницијала М.Б. и Н.Ј., оба са подручја општине Теслић и истима је указана 
потребна љекарска помоћ. Полицијској станици Теслић око 01,10 часова 
пријављено је да је исто вече око 00, 45 часова лице иницијала М.Р. 
управљајући путничким аутомобилом марке „VW Passat” када се  зауставило  
на семафору у близини градског трга у Теслићу у том моменту  је неко из масе 
флашом разбио предње вјетробранско стакло усљед чега је оштећен и кров на 
возилу као и бочно стакло, а том приликом је и сувозач из наведеног возила 
лице иницијала С.Ш. са подручја општине Теслић задобило повреду лакта кроз 
отворен прозор. Поступајући по наведеној пријави полицијски службеник 
Полицијске станице Теслић М.Л. је задобио тјелесну повреду у предјелу 
поткољенице која је највјероватније нанесена непознатим тврдим предметом и 
истом је указана љекарска помоћ у Дому здравља Теслић. О свему је 
обавијештен  дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Насилничко понашање“. У 
току је рад по наведеном.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 11.07.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ж.Н. са подручја општине  Теслић, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,54 g/kg.      

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 11.07.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Б.С. из Вукосавља, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,14 g/kg.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 11.07.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.П. из Добоја, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,68 g/kg. 

 
 
 

 
 
 


