
На подручју Републике Српске, 02.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 6 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 37 

 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 19) 



 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 2 ПУ Градишка 10 УКУПНО 12 

Ирак 2 Авганистан 10 Ирак 2, 
Авганистан 10 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.08.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу 
путничког аутомобила марке „BMW“ којим је управљало лице иницијала Б.Ћ. из 
Бањалуке. Лице је подвргнуто испитивању на присуство опојне дроге и 
алкохола у организму, којом приликом је утврђено присуство опојне дроге ТХЦ 
и присуство алкохола 0,69 г/кг. Лице је лишено слободе, те му је уручен 
прекршајни налог због почињених прекршаја из области Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.08.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, извршили су контролу 
путничког аутомобила марке „Mercedes“, којим је управљало лице иницијала 
С.П. из Бањалуке. Контролом је утврђено да возило није регистровано као и да 
се на возилу налазе неприпадајуће регистарске таблице, за којим је од стране 
ПУ Приједор расписана потрага. Због почињених прекршаја, против истог ће 
бити поднешен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду. 
Такође, провјером у службеним евиденцијама, утвђено је, да С.П. има 
евидентиран дуг у регистру новчаних казни у износу од 400 КМ. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 02.08.2021. године, пријављено је да је 

лице иницијала З.С. са подручја општине Петрово користећи ланац од моторне 
пиле или електро кабла задало више удараца по тијелу лица иницијала Л.Р. из 
Петрова. По наведеном су поступили полицијски службеници Полицијске 
станице Петрово те су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела 
„Тјелесна повреда“.  



 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 02.08.2021. године, лишили су слободе лице иницијала З.Т. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,52 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 02.08.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.К. са подручја града Добоја, возача који је 
одбио да се подвргне алкотестирању. Лице иницијала С.К. је претходно 
управљајући путничким аутомобилом марке „VW Golf V” одузело првентсво 
пролаза службеном возилу марке „Škoda“, а потом се по издавању звучно-
свјетлосног знака за заустављање возила оглушило те се дало у бијег на 
локалном путу у правцу мјеста Кладари. Након што је возило сустигнуто 
полицијски службеници су уочили да једно од лица одбацује пакетић у коме се 
налазила бијела прашкаста материја која асоцира на опојну дрогу „Спид“. На 
мјесту сувозача у наведеном возилу се налазило лице иницијала С.С. са 
подручја града Добоја. Лице иницијала С.К. је такође одбило да се подрвгне 
тестирању на присуство опојних дрога у организму и исто је због почињених 
прекршаја санкционисано. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње евидентирала је кривично дјело 

„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних средстава“. 
Наиме, код лицa иницијала С.Б. је извршен претрес куће и помоћних 
просторија. Претресом је одузето 25 комада пушчаних метака и пар комада 
тромблонских метака. О догађају је обавјештено Окружно јавно тужилаштво у 
Требињу које је наложило да се извјештај против лица иницијала С.Б. достави у 
редовној процедури.   

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Братунац – Сребреница у мјесту Поточари, 

02.08.2021. године око 03,40 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила „VW Golf” којим је управљао Е.Х. 
из Сребренице, приликом чега је забодио тјелесне повреде. Повријеђени је 
превезен у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Сребреница. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијској станици Козлук, 02.08.2021. године око 22,00 часова, 

пријављено је да се на магистралном путу Зворник – Бијељина у мјесту 
Брањево, догодила саобраћајна незгода у којој су учестовала два возила, ТМВ 
– комби којим је у тренутку незгоде управљало лице М.С. из Бијељине и 
путнички аутомобил марке „VW GOLF” којим је управљао В.С. из Трновице. Том 
приликом возач комбија М.С. је задобио тјелесне повреде те је превезен у 
Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске 
помоћи. Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
су извршили увиђај, те ће против возача В.С. поднијети захтјев за покретање 
прекршајног поступка надлежном суду.  

 
 



 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 02.08.2021. године 

око 22,40 часова лишили су слободе лица иницијала Б.К. и С.К. обојица из 
Градишке, који су у мјесту Турјак, град Градишка, нарушили јавни ред и мир 
тучом, те су се оглушили о наређење полицијских службеника да престану са 
нарушавањем јавног реда и мира и на тај начин ометали полицијске 
службенике у вршењу службене радње. Извршеним алкотестирањем лица, код 
истих је утврђено присуство алкохола у организму. По комплетирању предмета 
против лица Б.К. и С.К. због почињених прекршаја у складу са Законом о јавном 
реду и миру (туча и физички напад и ометање државних органа у  вршењу 
јавних функција) биће поднесен захтјев за покретање прекшајног поступка 
надлежном суду.  

 
 


