
На подручју Републике Српске, 17.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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 и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 19 

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



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.11.2021. године 

лишили су слободе лице иницијала Ј.В. из Бањалуке, због почињених 
прекршаја „Вријеђање“ и „Ометање државних органа, привредних друштава и 
других правних лица  у вршењу јавних функција“ из области Закона о јавном 
реду и миру. Наиме, надлежној полицијској станици, од стране оштећеног лица, 
пријављено је да га лице Ј.В. вријеђа. По доласку на лице мјеста, наведеном је 
издато законито наређење да престане са нарушавањем јавног реда и мира, на 
шта се исти оглушио. Лице Ј.В, је подвргнуто испитивању на присуство 
алкохола, којом приликом је утврђено 3,02 г/кг алкохола у организму. Због горе 
наведених прекршаја против лица Ј.В. биће поднешен захтјев за покретање 
прекршајног поступка. О догађају је обавијештн дежурни судија Основног суда 
Бањалука – Одјељење за прекршаје.  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.11.2021. године, 
пронашли су и лишили слободе лице иницијала С.К. из Бањалуке, због 
почињеног прекршаја „Туча и физички напад“ из области Закона о јавном реду и 
миру. Надлежној полицијској станици, од стране радника угоститељског објекта 
у Бањалуци, пријављено је да га је лице С.К. физички напало и потом се 
удаљило. Лице је подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом 
приликом је утврђено 0,91 г/кг алкохола у организму. Због горе почињеног 
прекршаја лицу С.К. је уручен прекршајни налог. О догађају је обавијештн 
дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје.  
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.11.2021. године, 
идентификовали су и  лишили слободе лице иницијала Д.Д. из Бањалуке, због 
почињеног прекршаја „Угрожавање безбједности пријетњом напада на живот, 
тијело или имовину“ из области Закона о јавном реду и миру. Надлежној 
полицијској станици, од стране радника угоститељског објекта у Бањалуци, 
пријављено је, да је непознато лице упутило пријетње по живот и тијело 
раднику угоститељског објекта, те да ће оштетити инвентар угоститељског 
објекта. Лице је подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом приликом 



је утврђено 1,72 г/кг алкохола у организму. Такође, код лица Д.Д. пронaђено је и 
одузето више комада таблета „Bensedin“ за које наведено лице није 
посједовало медицинску документацију. Лицу је уручен прекршајни налог због 
почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
и прекршаја из члана 11 Закона о јавном реду и миру. О догађају је обавијештн 
дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје.  
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 17.11.2021. године, око 

19,20 часова пријављено је да је непознати извршилац или више њих оштетио 
спомен плочу постваљену у мјесту Враца, у Источном Новом Сарајеву. 

Обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Ново 
Сарајево. 

У току је рад на расвјетљавању и проналску извршиоца кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
 


