
На подручју Републике Српске, 12.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 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): 2 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 4 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 14 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 11 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 8 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 2 ПУ Фоча 2 УКУПНО 4 

Саудијска Арабија 2 Гана 1, 
Конго 1 

Саудијска Арабија 2, 
Гана 1, 
Конго 1 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала З.Х. из Сребреника, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда Добој. Лице је предато у 
Окружни Центар судске полиције Бањалука, ради предузимања мјера и радњи 
из њихове надлежности. 

 
Полицијској станици Челинац, 11.09.2021. године, пријављено је, да је 

Челинцу у улици Младена Стојановића дошло до пожара у фирми власништво 
лица С.Ч. из Бањалуке. У пожару је изгорјела већа количина репроматеријала 
за израду намјештаја, виљушкар и машине за обраду намјештаја. Није било 
повријеђених лица. Пожар је локализован од стране Ватрогасне јединице 
Челинац. Извршеним увиђајем утврђено је, да је до пожара дошло због споја на 
електроинсталацијама у просторијама лакирнице наведене фирме. По изјави 
власника, материјална штета износи око 180.000 КМ. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да у 
наведеном догађају нема елемената кривичног дјела.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 

неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Превара“, 
које је извршено дана 12.09.2021. године у Прњавору од стране два непозната 
лица. Наиме, Полицијској станици Прњавор, од стране оштећеног лица, 
пријављено је да су два непозната лица дошла на његову адресу становања са 
путничким аутомобилом марке „Peugeot“ у намјери да купе мотоцикл марке 
„Suzuki“ власништво оштећеног. Једно непознато лице је сјело на мотоцикл у 
намјери да исти испроба, и није се ни вратило, док се друго лице након неког 
времена удаљило са путничким аутомобилом. Материјална штета износи око 
9.000 КМ. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука. 
 



Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.09.2021. године, 
извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила око 
12,50 часова на магистралном путу Прњавор - Клашнице у мјесту Лишња, 
општина Прњавор у којој је учествовало лице иницијала А.З. из Прњавора са 
путничким аутомобилом марке „Opel Vectra” и лице Д.Ђ. из Добоја са 
мотоциклом марке „Honda“, које је у овој саобраћајној незгоди задобилo тешке 
тјелесне повреде, као и сувозач који се налазио на мотоциклу лице Д.Ђ. из 
Модриче. Лица су збринута на Универзитетски клинички центар Републике 
Српске.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 12.09.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих оштетило два ретровизора на теретном возилу 
марке „Scania”. Наведено возило је било паркирано на паркинг простору једне 
бензинске пумпе на подручју општине Петрово. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 12.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ј.Н. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,61 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 12.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Н.Н. из Бањалуке, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,74 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 10.09.2021. године, 

лишили су слободе лице инцијала Д.Ј. из Бијељине, за којим је расписана 
Интерполова потјерница НБЦ Сарајево и Центарлана потјерница Основног суда 
Бијељина. Наведено лице је су преузели припадници Судске полиције Добој.    

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 09.09.2021. године, 

приликом контроле лица иницијала А.Н. са подручја општине Тешањ, ФБиХ, код 
истог су пронашли и одузели мању количину опојних дрога „Спид“ и 
„Марихуане“ као и бочицу течног лијека „Метадон“. Наведено лице је 
санкционисано због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и 
промету опојних дрога. Поступајући по наведеном полицијски службеници су 
утврдили да је лице иницијала А.Н. бијелу прашкасту материју која асоцира на 
опојну дрогу „Спид“ и течни лијек „Метадон“ купило од лица иницијала Н.Л. са 
подручја општине Теслић. Против лица иницијала Н.Л. ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 

  
Полицијска станица Теслић, 09.09.2021. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала В.Д. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Шумска крађа“. За пријављено лице постоји основ 
сумње да је у току мјесеца јануара текуће године на подручју општине Теслић 
извршило бесправну сјечу и одвоз шуме укупне дрвне масе од 14,1 м3 чиме је 
Шумском газдинству „Борја“ Теслић причинило материјалну штету у износу од 
око 1.360 КМ.  



Полицијска станица Теслић, 10.09.2021. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала М.Д. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Шумска крађа“. За пријављено лице постоји основ 
сумње да је почетком мјесеца јуна текуће године на подручју општине Теслић 
извршило бесправну сјечу и одвоз шуме укупне дрвне масе од 16,9 м3 чиме је 
Шумском газдинству „Борја“ Теслић причинило материјалну штету у износу од 
око 1750 КМ.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 11.09.2021. године, 

приликом контроле лица иницијала М.Б. са подручја града Добоја, код истог су 
пронашли и одузели мању количину зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Наведено лице је 
санкционисано због почињеног прекршаја из области Закона о спречавању и 
сузбијању опојних дрога. 

 
На локалном путу у мјесту Станови, подручје града Добоја, 12.09.2021. 

године, око 19,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало малољетно лице  које је управљало нерегистрованим мотоциклом 
марке „Honda” а са којом се на мотоциклу налазило још једно малољетно лице. 
У овој саобраћајној незгоди возач мотоцикла је задобио тешке тјелесне повреде 
док је друго лице, путник са мотоцикла задобило лакше повреде и истима је 
указана љекарска помоћ у добојској болници. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
ПУ Градишка 
 
На магистралном путу у мјесту Чатрња, град Градишка, 12.09.2021. 

године око 02,35 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Fiat“ којим је управљао С.Ч. из 
Градишке. Извршеним алкотестирањем лица код истог је утврђено присуство 
алкохола у организму. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске управе Градишка. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 12.09.2021. године 

око 04,15 часова лишили су слободе лица иницијала Д.Ч. и Н.Ч. обојица из 
Градишке, који су испред здравствене установе у Градишци нарушили јавни ред 
и мир вријеђањем полицијских службеника, 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 Д.Ч. и Н.Ч. због почињеног 
прекршаја по члану 24. Законом о јавном реду и миру (ометање државних 
органа у вршењу јавних функција) биће поднесен захтјев за покретање 
прекшајног поступка надлежном суду.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 12.09.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 



путевима у БиХ лишили су слободе лице М.В. из Шипова, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,67 g/kg.   

 
 


