
На подручју Републике Српске, 12.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 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): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 14 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 9 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања ЛУка 22 ПУ Градишка 23 УКУПНО 45 

Неидентификовани 22 Авганистан 3, 

Индија 5, 

Пакистан 6 и  

Бангладеш 9 

Неидентификовани 22, 

Авганистан 3, 

Индија 5, 

Пакистан 6 и  

Бангладеш 9 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској управи Бањалука, 12.10.2021. године, око 13,00 часова, 

пријављено је, да је на паркинг простору у улици Слатинска у Бањалуци, дошло 
до пожара на возилу марке „Opel Astra“ власништво лица Д.С. из Бањалуке. 
Пожар је локализован од стране Ватрогасне бригаде Града Бањалука. Није 
било повријеђених лица. Предузимањем оперативних мјера и радњи утврђено 
је, да је дошло до самозапаљења возила због неисправних инсталација на 
возилу.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.10.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Б.Г. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину 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. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 12.10.2021. године, пријављено је да је 

истог дана у Добоју из путничког аутомобила марке „VW Golf” власништво лица 
иницијала Ж.Д. са подручја општине Станари, отуђено ватрено оружје (пиштољ) 
за које је наведено лице посједује дозволу за ношење. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.  

 



Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 12.10.2021. године, 
око 22,40 часова, лишили су слободе лице иницијала С.П. из Добоја, код кога је 
пронађена и одузета одређена количина опојне дроге. Исто вече полицијски 
службеници Полицијске станице Добој 1 у улици Српских соколова у Добоју 
уочили су четири лица те да се поред њих на земљи налази провидна фолија у 
којој се налази бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Спид“, укуне тежине од 6,4 грама, дигитална вага и два смотуљка 
у којима се налазила сасушена биљна материја која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу „Мархуана, укупне тежине од 1,2 грама. Даљим поступањем је 
утврђено да  све наведено припада лицу иницијала С.П. након чега је приликом 
претреса истог пронађен и одузет још један пакетић у коме се налазила бијела 
прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“ укупне 
тежине од 1, 3 грама. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног 
дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
На регионалном путу Р1-2102, у мјесту Грабовица, подручје града Добоја, 

12.10.2021. године, око 09,25 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице иницијала Д.П. са подручја општине Станари које је 
управљало путничким аутомобилом марке „VW Passat” и лице иницијала Н.В. 
са подручја општине Станари које је управљало путничким аутомобилом марке 
„Mercedes”. У овој саобраћајној незгоди лице иницијала Д.П. је задобило тешке 
тјелесне повреде опасне по живот 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.  

  
Полицијској станици Теслић, 12.10.2021. године, пријављено је да су два 

радника лица иницијала С.Ђ. и Ђ.К, задобила повреде приликом рада у једном 
привредном друштву у Теслићу. О наведеном је обавијештен републички 
инспектор заштите у раду и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој. Рад по наведеном је у току. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Власеница – Зворник, у мјесту Дубнички Мост, 

општина Милићи, 12.10.2021. године око 01,15 часова догодила се саобраћајна 
незгода у којој је учествовало једно возило, и то путничко моторно возило марке 
„Golf” којим је управљало лице Р.С. из Милића. Путник у наведеном возилу, 
лице Д.С. је задобило лаке тјелесне повреде, које су истом констатоване од 
стране дежурног доктора у Дому здравља у Милићима. Полицијски службеници 
Полицијске станице Милићи су након запримања пријаве, извршили увиђај на 
лицу мјеста и алкотестирање возача Р.С. гдје је утврђено да исто у организму 
има 0,81 гр/кг алкохола, а након тога предузимају све мјере и радње из своје 
надлежности у циљу подношења Захтјева за покретање прекршајног поступка. 

 
Полицијској станици Сребреница је 12.10.2021. године око 18,00 часова 

пријављено да је у мјесту Сједаче, општина Сребреница, у породичној кући 
лица Ф.С, избио пожари да је исти локализован, гдје том приликом није било 
повријеђених лица. О свему наведеном, полицијски службеници ПС 
Сребреница су обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина, Подручна канцеларија Сребреница, који је наложио да се обавијести 



противпожарни инспектор, који ће извршити увиђај, а након тога достави 
Извјештај о предузетим мјерама и радњама. 

 


