
 

 

На подручју Републике Српске, 23.08.2021. године евидентирано је: 
  
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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): 3 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 7 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 
Илегалне миграције : 0 
 
  

Активности и резултати 
 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 23.08.2021. године, 

вршећи редовне послове и задатке су легитимисали Ж.Л. који је учествовао у 
саобраћају у својству пјешака. Приликом легитимисања, Ж.Д. је одавао утисак 
алкохолисаности те је извршеним алкотестирањем утврђено присуство 
алкохола у количини 2,92 г/кг. Лице је лишено слободе и спроведено у 
просторије за задржавање лица лишених слободе до отријежњења.   

 
 ПУ Добој 
 
 Полицијској станици Добој 1, 23.08.2021. године, пријављено је да је 
истог дана лице иницијала М.В. из Добоја преварено од стране непознатог лица 
на начин да му је исто пришло и тражило 220 КМ за које је рекло да ће му за 
пар минута вратити у еврима, али се исто није вратило. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Превара“.  
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 23.08.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала М.Н. са подручја општине Теслић, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,79 g/kg.  
  

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Добој, 23.08.2021. године, лишили су слободе лице иницијала А.А. са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,52 g/kg.  
 
 Полицијској станици Теслић, 23.08.2021. године, пријављено је да је иза 
једног салона намјештаја у Теслићу избио пожар. Пожар су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Теслић а у наведеном 
контејнеру су се  налазили електрични уређаји и друга роба вриједности од око 
15.000 КМ. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добоја, а увиђај лица мјеста ће бити извршен данас. 
 



 

 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Н.Ш. починило кривично дјело „Угрожавање 
јавног саобраћаја“.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 

 Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 23.08.2021. 
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лица Б.Г. из Бања Луке, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,00 g/kg и лице 
С.Г. из Шипова, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,85 g/kg. 

 
 
 
 

 
 
  
  


