
На подручју Републике Српске, 18.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**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): 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
- 
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.10.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала М.К. из 
Лакташа 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. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.10.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала С.М. из Бањалуке, за којим је расписана 
потрага по наредби Полицијске станице Бањалука Лазарево због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. У току је криминалистичка обрада лица. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.10.2021. године, 
извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила око 
17,30  часова на магистралном путу Клашнице – Дервента у мјесту Друговићи, 
општина Лакташи у којој је учествовало лице иницијала Ј.Б. из Лакташа са 
путничким аутомобилом марке „Škoda” и лице Ж.Р. из Прњавора са путничким 
аутомобилом марке „Opel” и путници у возилу лица С.Р. и Г.Ш. из Прњавора. 
Лица Ж.Р., С.Р. и Г.Ш. су у овој саобраћајној незгоди задобили тјелесне 
повреде.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука,, 18.10.2021. 
године, око 20,50 часова, поступили су по пријави да је у угоститељском објекту 
у Бањалуци дошло до туче између више непознатих лица. Полицијски 
службеници предузимају све неопходне мјере и радње у циљу идентификовања 
наведених лица и утврђивања прекршајне односно кривичне одговорности. 



Радник угоститељског објекта лице А.Ш. је санкционисано због почињеног 
прекршаја „Пропуштање пријављивања нарушавања јавног реда и мира у 
угоститељском објекту“ из области Закона о јавном реду и миру. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој 18.10.2021. године, око 19,19 часова, лишили су слободе лице иницијала 
Д.Г. из Добоја, возач код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
3,18 g/kg. 

 
 
 


