
На подручју Републике Српске, 01.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 7, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 5 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД против живота и тијела: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 17 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 20 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 9 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 38 

 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 13 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 2 УКУПНО 2 

Палестина 2 Палестина 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 01.08.2021. године, пријављено је да је 

наведеног дана на подручју општине Модрича из незакључаног путничког 
аутомобила марке „Peugeot” отуђен новац, те такође да је на истој локацији из 
незакључаног  путничког аутомобила марке „Ford” отуђен парфем и цигарете. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 01.08.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 31.07/01.08.2021. године, извршено оштећење самоуслужног апарата 
за усисавање на једној аутопраоници у Теслићу, одакле је из унутрашњости 
отуђен ситни ковани новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

Полицијској станици Теслић, 01.08.2021. године, пријављено је да је на 
подручју општине Теслић запаљено теретно возило марке „Mercedes“. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић и инспектор за 
експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој, 
приликом чега је утврђено да је до пожара дошло на начин да је предњи дио 
возила поливен непознатом запаљивом течношћу а потом запаљен приликом 
чега је власнику причињена материјална штета у износу од око 2.500 КМ. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Изазивање опште опасности“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 01.08.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Г.П. из Љубушког, ФБиХ, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,77 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 01.08.2021. године, лишили су слободе лице иницијала М.Ј. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,74 g/kg. 

  



Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 01.08.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Н.Г. из Станара, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,06 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 01.08.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала О.С. из Добоја, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,51 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 31.07.2021. године, 

извршили су контролу путничког аутомобила марке „VW Polo” којим је 
управљало лице иницијала М.Б. из Грачанице, ФБиХ, приликом чега је исто 
одбило да се подвргне тестирању на присуство опојних дрога у организму због 
чега му је издат прекршајни налог за почињени прекршај из области Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Овом приликом код 
сувозача у наведеном возилу лица иницијала Н.С. из Грачанице, пронађена је и 
одузета мања количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира 
на опојну дрогу „Марихуана“. Наведеном лицу је уручен прекршајни налог за 
почињени прекршај из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога 
Републике Српске.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 31.07.2021. године, 

приликом контроле путничког аутомобила марке „Škoda” којим је управљало 
лице иницијала Р.О. са подручја општине Добој Исток, ФБиХ, исти је одавао 
знакове да је под дејством опојних дрога, а након што му је понуђено да се 
подвргне испитивању на опојне дроге помоћу дрога-теста исто је одбило. 
Приликом површинског прегледа код наведеног лица су пронађене и одузете 
двије ручно справљене цигарете тзв. „џоинт“. Наведеном лицу је уручен 
прекршајни налог за почињени прекршај из члана 4. Закона о производњи и 
промету опојних дрога Републике Српске и почињени прекршај из члана 220. 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 
 

ПУ Градишка 
 
На регионалном путу Србац- Прњавор, у мјесту Доња Лепеница, општина 

Србац, 01.08.2021. године око 22,10 часова, догодила се саобраћајна у којој су 
учествовали путнички аутомобил марке ''Mazda'' којим је управљао Д.С. из 
Српца и путнички аутомобил марке ''BMW'' којим је управљао И.В. из 
Швајцарске, а са којим се у возилу налазио сувозач Ј.В. из Швајцарске. У овој 
саобраћајној незгод возач И.В. и сувозач Ј.В.  задобили су тјелесне повреде. 
Извршеним алкотестирањем лица, код возача Д.С. је утврђено присуство 
алкохола у организму. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске станице Србац. 

 
На регионалном путу Србац - Прњавор, у мјесту Ситнеши, општина 

Србац, 01.08.2021. године око 22,55 часова, догодила се саобраћајна у којој су 
учествовали путнички аутомобил марке ''Passat'' којим је управљао С.С. из 
Српца и путнички аутомобил марке ''Golf'' којим је управљао Р.А. из Српца, а са 
којим се у возилу налазио сувозач М.А. из Српца. У овој саобраћајној незгод 
сувозач М.А. задобила је тјелесне повреде. Извршеним алкотестирањем лица, 
код возача С.С. је утврђено присуство алкохола у организму. Увиђај на лицу 
мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац. 
 


