
На подручју Републике Српске, 28.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 28.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала П.З. из Бањалуке, којем је одређен притвор 
од стране Основног суда у Бањалуци, због почињеног кривичног дјела „Крађа 
електричне енергије или природног гаса“. Лице је предато у Окружни Центар 
судске полиције Бањалука. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 28.09.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Б.Ћ. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Наведени је 
подвргнут испитавању на присуство опојне дроге у организму, којом приликом је 
утврђено присусво опојне дроге „ТХЦ“. Лице је лишено слободе и у току је 
криминалистичка обрада. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 28.09.2021. године, 

поступајући по захтјеву Полицијске станице Усора лишили су слободе лице 
иницијала Н.К. са подручја општине Маглај, ФБиХ, за које постоји основ сумње 
да је извршило више кривичних дјела „Тешка крађа“ и „Крађа“ на подручју које 
оперативно покрива Полицијска станица Усора. Истог дана на основу захтјева 
Полицијске станице Усора и наредбе дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Добој извршен је претрес куће и просторија које користи лице 
иницијала Н.К, приликом чега су пронађени и одузети предмети који се могу 
довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела. Одузети предмети су 
предати на даље поступање полицијским службеницима Полицијске станице 
Усора. Ово је још један примјер одличне сарадње полицијских службеника 
наше Управе и полицијских управа МУП-а Зеничко-добојског кантона. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 28.09.2021. године, лишили су слободе лице иницијала П.Л. са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,99 g/kg. 



 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 28.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала О.Р. из Модриче, пјешака који је одбио да 
се подвргне алкотестирању. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Невесиње, 28.09.2021. године у 19.10 часова, лице 

иницијала Р.Д. пријавило да је у мјесту Батковићи, општина Невесиње, лице 
иницијала Г.Д. пуцало из ватреног оружја на његова два ловачка пса. 
Предузимајући активности на расвјетљавању овог догађаја, полицијски 
службеници Полицијске станице  Невесиње су пронашли лице, које им је током 
криминалистичке обраде потврдило наводе пријаве. Против осумњиченог 
слиједи подношење извјештаја због кривичног дјела „Недозвољена производња 
и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
Припадници Полицијске управе Требиње дана 28.09.2021. године у 19.45 

часова,  у улици  Стари град, град Требиње, код једног малољетног лица 
пронашли 1,1 грам зељасте биљне материје која својим карактеристикама 
асоцира на опојну дрогу марихуану и једну цигарету „џоинт“ са садржајем 
зељасте биљне материје која асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне 
тежине 0,9 грама. Против малољетног лица слиједи поношење Захтјева за 
покретање прекршајног поступка. 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала А.П. починило кривично дјело „Крађа“. 

 


