
 

 

На подручју Републике Српске, 26.10.2021. године евидентирано је: 
  
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа 
Добој 14 

Полицијска управа 
Зворник 6 

Укупно 20 

Авганистан 10 
Иран 3 
Бангладеш 1 

Пакистан 6 Авганистан 10 
Иран 3 
Бангладеш 1 
Пакистан 6 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 26.10.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала Л.К. 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 Приједор 
 
Полицијској управи Приједор 26.10.2021. године, око 15,44 часова, 

пријављено је да је у шуми у мјесту Криваја у Приједору, у току сјече, стабло 
пало на лице О.Б. из Приједора, које је смртно страдало. О наведеном је 
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. На лицу мјеста 
извршен је увиђај приликом чега нису пронађени трагови који би упућивали на 
постојање елемената кривичног дјела.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 26.10.2021. године, пријављено је да је 

истог дана у Добоју оштећен путнички аутомобил марке „Mercedes” власништво 
лица иницијала Р.С. из Добоја. По пријави су поступили полицијски службеници 
који су утврдили да се на возилу налазе оштећења у виду огреботина у 
предјелу предњих и задњих врата. Наведени путнички аутомобил је био 



 

 

паркиран у улици Светог Саве у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су 26.10.2021. 

године, у 12,40 часова, у улици Светозара Ћоровића у Требињу, уочили лице 
иницијала М.П. како предаје новчаницу од 50 КМ у руке лицу иницијала Г.Х., да 
би у моменту када је видјело полицијске службенике лице иницијала Г.Х. од 
себе одбацило једно најлонско паковање у коме се налазила прашкаста 
материја. Извршеним прегледом лица иницијала Г.Х. пронађена је напријед 
наведена новчаница од 50 КМ, а извршеном радњом увиђаја изузета одбачена 
прашкаста материја, укупне тежине 0,4 грама. О свему наведеном обавјештен 
је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Требињу који је наложио да 
се предузму све мјере и радње у циљу документовања кривичног дјела 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  


