
На подручју Републике Српске, 08.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 1 

 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): 4 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 25 

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



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 17 УКУПНО 17 

Авганистан 13, 

Иран 4 

Авганистан 13, 

Иран 4 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.08.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Ј. из Челинца, за којим је расписана 
потрага по наредби Полицијске станице Маглај, Полицијске станице Шамац и 
Централна потјерница по наредби Основног суда Бијељина због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Крађа“. Лице је предато у 
Окружни центар судске полиције Бањалука. 
 

ПУ Добој  
 
На магистралном путу Шешлије - Модрича, у мјесту Добор, подручје 

општине Вукосавље, 08.08.2021. године, око 21,05 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала М.К. са подручја 
општине Модрича  које је управљало путничким аутомобилом марке „VW Golf” и 
лице иницијала Р.В. са подручја општине Модрича које је управљало бициклом 
марке „Seagal“. У овој саобраћајној незгоди бициклиста лице иницијала Р.В. је 
задобио тешке тјелесне повреде и истом је указана љекарска помоћ у Дому 
здравља Модрича, а потом у добојској болници. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице Модрича.  

У мјесту Поље, подручје града Дервента, 08.08.2021. године, око 12,10 
часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза у којој је 
учествовало лице иницијала Ж.Б. које је управљало путничким аутомобилом 
марке „VW Golf“, а са којим се на мјесту сувозача налазило лице иницијала М.Ћ. 
оба са подручја града Дервента. Припадници Територијалне ватрогасне 
јединице Дервента су били на лицу мјеста незгоде и исти су учествовали у 
извлачењу повријеђених лица из возила.  

У овој незгоди оба лица су задобила тјелесне повреде и исти су 
возилима хитне помоћи Дома здравља Дервента превезени у добојску болницу. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 07.08.2021. године, 
идентификовали су лице иницијала М.М. из Добоја, за које постоји основ сумње 
да је истог дана из једног трговинског објекта у Добоју отуђило цигарете. Истог 
дана, Полицијској станици Добој 1 је пријављено да је непознато лице из једног 
трговинског објекта отуђило неколико кутија цигарета. Против лица иницијала 
М.М. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о 
извршеном кривичном дјелу „Крађа“. 

 
На ауто-путу „9. јануар“, у мјесту Црнча, подручје града Дервента 

(одмаралиште Бркића вода), 07.08.2021. године, око 20,00 часова, дошло је до 
самозапаљења путничког аутомобила марке „BMW“ којим је управљало лице 
иницијала Д.С. са подручја града Добоја. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није 
било док је путнички аутомобил у потпуности изгорио. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Дервента.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње, 08.08.2021. 

године, идентификовали су лице иницијала Д.К. из Невесиња, за које постоји 
основ сумње да је истог дана испред једног угоститељског објекта на подручју 
општине Невесиње лицу иницијала И.М. из Требиња нанијело тјелесне 
повреде. Истог дана Полицијској станици Невесиње, око 02,55 часова, је 
пријављено да  је  лице иницијала И.М. испред једног угоститељској објекта на 
подручју општине Невесиње  нападнуто од стране њему непознатог лица при 
чему му је исто нанијело тјелесне повреде. О свему обавјештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва у Требињу, који је наложио да се 
предузму све мјере и радње у циљу документовања кривичног дјела „Тјелесна 
повреда“.  

 
    Полицијски службеници Полицијске станице Требиње, 08.08.2021. 

године, идентификовали су лице иницијала А.П. из Зенице, ФБиХ, за које 
постоји основ сумње да је истог дана из касе једног трговинског објекта у 
Требињу отуђило одређени износ новца. Истог дана Полицијској станици 
Требиње је пријављено да је непознато лице из једног трговинског објекта 
отуђило новац. Након документовања и комплетирања предмета против лица 
иницијала А.П. ће Окружном јавном тужилаштву Трбиње бити достављен 
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“. 

 
 


