
На подручју Републике Српске, 10.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 17) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања ЛУка 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 10.10.2021. 

године, лишили су слободе лице иницијала М.О. из Бањалуке, због постојања 
сумње да је починило кривично дјела „Крађа“. Полицијски службеници су 
приликом обављања редовних послова и задатака уочили непознато лице које 
је носило бицикл. Утврђено је да се ради о лицу М.О., те да је наведени бицикл 
отуђио испред угоститељског објекта у Бањалуци. Од наведеног лица одузет је 
бицикл. Након завршене криминалистичке обраде, лице је отпуштено из 
службених просторија, те ће против истог бити достављен извјештај Окружном 
јавном тужилаштву Бањалука у редовној процедури. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 10.10.2021. године, 

око 23,40 часова, на локалитету градске пијаце у Теслићу су уочила три лица 
како врше радњу која асоцира на конзумирање опојне дроге. Приликом 
контроле је утврђено да се ради о лицима иницијала Д.Б, Д.Н. и А.Ј. сви са 
подручја општине Теслић, приликом чега је од лица иницијала А.Ј. одузета 
једна пластична врећица на којој су се налазили видљиви трагови бијеле 
прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Амфетамин“. 
Против лица иницијала А.Ј. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Омогућавање уживања 
опојних дрога“, док су лица иницијала Д.Б. и Д.Н. санкцинионисана због 
почињеног прекршаја из члана 17. (Уживање дроге) Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да се дана 10.10.2021. године 

око 11,20 часова у мјесту Петрово у Приједору догодила саобраћајна незгода у 
којој су два лица задобила повреде. Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је у 



саобраћајној незгоди учествовао Н.В. из Приједора управљајући возилом марке 
„Opel“ и С.Л. из Пријeдора управљајући возилом марке „Renault“.  

У саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобио је возач Н.В. док 
је сувозач у истом возилу, лице З.В. задобило лакше тјелесне повреде. 
 

ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Козлук, 09.10.2021. 

године око 21,50 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала 
два возила, и то путничко моторно возило марке „Golf“ којим је управљало лице 
Х.Ш. из Калесије, и путничко моторно возило марке „Passat“ којим је управљало 
лице А.Р. из Зворника. Лице Х.Ш. је задобило лаке тјелесне повреде, које су 
истом констатоване од стране дежурног доктора у Дому здравља у Зворнику, 
након чега је исто лишено слободе дана 10.10.2021. године око 01,30 часова 
због одбијања да се подвргне алкотестирању. Полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај на 
лицу мјеста, а након тога предузимају све мјере и радње из своје надлежности у 
циљу документовања наведене саобраћајне незгоде.  

 
На магистралном путу Зворник – Милићи, у мјесту Дивич, 10.10.2021. 

године око 16,08 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала 
два возила, и то путничко моторно возило марке „Opel - Askona” којим је 
управљало лице З.Ј. из Зворника, и путничко моторно возило марке „Peugeot” 
којим је управљало лице Р.М из Зворника. У саобраћајној незгоди, сувозач у 
возилу марке „Peugeot“, лице В.С. из Зворника је задобило лаке тјелесне 
повреде, које су констатоване од стране дежурног доктора у Дому здравља у 
Зворнику, док се доктор није изјаснио око степена повреда возача Р.М. 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник 
су извршили увиђај на лицу мјеста, а након тога ће поднијети Захтјев за 
покретање прекршајног поступка против лица З.Ј. због проузроковања 
саобраћајне незгоде. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, 10.10.2021. године 

дошли су до оперативних сазнања да је 09.10.2021. године око 23,50 часова на 
простору бензинске пумпе у мјесту Бистрица, град Градишка, дошло до 
нарушавања јавног реда и мира међусобном тучом два лица. Поступајући по 
наведеном догађају, полицијски службеници су утврдили да су јави ред и мир 
по члану 12. Закона о јавном реду и миру (туча и физички напад) нарушила 
лица иницијала Н.А. и Ф.К. обојица из Градишке, те ће против истих бити 
поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду. Даљим 
радом, утврђено је да лице Н.А. има рјешење о изолацији због вируса Covid-19, 
чиме је због непоштовања истог починио кривично дјело „Непоступање по 
здравственим прописима за вријеме епидемије“. О наведеном је обавјиштен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се 
по комплетирању предмета против лица Н.А. у редовној процедури достави 
извјештј о почињеном кривичном дјелу. 

 
 
 
 



ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 10.10.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица, и то лице С.К. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,78 g/kg, лице С.Т. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,84 g/kg и лице М.В. из Мркоњић Града, возача који је 
одбио да се подвргне алкотестирању. 

 


