
На подручју Републике Српске, 20.10.2021. године евидентирано је: 

 

КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 1, 

Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0  и Фоча 2 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): 0 

• чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

• 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): 5 

• чл. 226. (тешка крађа): 3 

• чл. 227. (разбојништво): 0 

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

• остала КД против имовине: 0 

• остала КД: 7 

 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 3, 

Зворник  0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

• чл. 8. (вријеђање): 3 

• чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

• чл. 12. (туча и физички напад): 1 

• 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): 0 

• остали прекршаји: 3 

 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 



(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 4, Бијељина 8, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 2, 

Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 24 

• са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 5, 

лакше повријеђена лица: 3) 

• са материјалном штетом: 17 

 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 2 

• експлозије: 0 

• хаварије: 0 

 

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

• укупно: 55 

• позитивних: 5 

 

Илегалне миграције :  0 

 

 

  

Активности и резултати 

 

ПУ Бања Лука 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 20.10.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала Б.Ћ. из 

Бањалуке пронашли су и одузели око 5,21 грам зелене биљне материје која својим 

изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе и у току је 

криминалистичка обрада. 

 

ПУ Добој 

 

Полицијској станици Добој 1, 20.10.2021. године, око 11,00 часова 

пријављено је да је непознато лице отуђило мобилни телефон који се налазио на 

хауби возила, исто је било паркирано у улици Крњинских српских бригада, град 

Добој. Возило и телефон су власништво лица иницијала Љ.В. из Добоја.  У току је 

рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“ 

 

Полицијској станици Теслић 2, 20.10.2021. године, пријављено је да је истог 

дана од стране непознатог лица или више њих извршена провала у кућу, 

власништво лица иницијала Љ.Т. из Теслића.  По пријави су поступили полицијски 

службеници Полицијске станице Теслић који су утврдили да је отуђен златни накит, 



скупоцјени сат, новчаник са документима и новац.  У току је рад на расвјетљавању 

кривичног дјела „Тешка крађа“.   

           

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој 

20.10.2021. године, око 20:40 часова лишили су слободе лице иницијала Г.Д. из 

Добоја, пјешака  који је био под дејством алкохола у износу од 2,35 g/kg. 

         

На локалном путу у мјесту Прњавор Мали, подручје града Добоја, 20.10.2021. 

године, око 14,15 часова,  догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали 

лице иницијала Н.Ђ. из Добоја, које је управљало путничким аутомобилом марке 

„Polo” и лице иницијала Љ.Ч. такође из Добоја, које је управљало аутобусом марке 

„Grafstift”. У овој саобраћајној незгоди лице иницијала Н.Ђ. је задобило тешке 

тјелесне повреде и исто је задржано на лијечењу у Добојској болници. Увиђај су 

извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој.  

 

ПУ Источно Сарајево 

 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево 20.10.2021. године, пријављено 

је да је у радњи за продају мобилних телефона, у Спасовданској улици у Источном 

Новом Сарајеву, лице Е.Ш. из Сарајева, купило два мобилна телефона и платило 

исте лажним новчаницма у износу од 2.000 евра. О свему је обавијештен тужилац 

Тужилаштва БиХ и у току је рад на документовању кривичног дјела „Кривотворење 

новца“. 

 

 


