
 

 

На подручју Републике Српске, 07.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 15, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 4, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 38 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 32 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Градишка 15 Укупно 15 

Авганистан 15 Авганистан 15 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.10.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала З.П. из Прњавора, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Прњавору, због почињеног 
кривичног дјела „Тешка тјелесна повреда“. Лице је предато у Окружни Центар 
судске полиције Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука предузимају све 

мјере и радње у циљу проналаска извршиоца кривичних дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“ и „Тешка крађа“. Наиме, надлежној полицијској станици 
07.10.2021. године, у 09,00 часова, од стране предсједника удружења грађана 
из Бањалуке, пријављено је, да су у временском периоду од мјесеца марта 
2020. године до маја 2020. године, из просторија удружења отуђене двије 
машине за вакумирање воћа и један хигијенски сто, као и да је из просторија 
наведеног удружења измјештена сушара за сушење воћа, а простор у коме се 
налазила сушара прилагођен је за потребе једног угоститељског објекта. Према 
изјави предсједника удружења материјална штета причињена овим кривичним 
дјелом износи око 37.627 КМ. О догађају је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.10.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.И. из Бањалуке, због постојања основа 
сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 
Наиме, М.И. се сумњичи да је 10.09.2021. године починио наведено кривично 
дјело у објекту спортске кладионице, оштетивши видео – лутријски терминал. 
Материјална штета причињена овим кривичним дјелом износи око 2.300 КМ. 
Након завршене криминалистичке обраде, лице М.И. је отпуштено из службених 
просторија, те ће против истог бити достављен Извјештај Окружном јавном 
тужилаштву Бањалука, у редовној процедури. 



 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.10.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Ђ.М. из Бањалуке, због постојања основа 
сумње да је починило кривично дјело „Крађа“. Наведени се сумњичи да је дана 
07.09.2021. године са приватне парцеле у мјесту Поткозарје, са машина за 
прераду дрвета, скинуло и отуђил0 два трофазна електромотора и већу 
количину жељеза. Након завршене криминалистичке обраде, лице Ђ.М. је 
отпуштено из службених просторија, а против истог ће бити достављен 
Извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука, у редовној процедури. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 08.10.2021. године, 

око 00,10 часова, лишили су слободе лице иницијала С.Г. са подручја општине 
Теслић, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,35 
g/kg. 

 
 Полицијска станица Теслић, 07.10.2021. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала З.Р. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Превара“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источни Стари Град, 07.10.2021. године, пријављено 

је да је у мјесту Златиште, општина Источни Стари Град оштећена ограда 
дужине 12 м и улазна врата на објекту, приватног власништва. Полицијски 
службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 
расвјетљавању и проналаску извршица кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. О догађају је обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево су 

07.10.2021. године, на подручју Источног Сарајева, а на основу наредбе 
Основног суда у Сокоцу извршили претрес породичне куће лица М.П. и том 
приликом пронашли и одузели ватрено оружје-пушку, четири ручне бомбе, око 
150 комада метака и гасни пиштољ. Након документовања предмета Окружном 
јавном тужилаштву Источно Сарајево, против М.П. биће достављен Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или 
екплозивних материја“. 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 07.10.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице З.К из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,83 g/kg.  

 
 

 


