
На подручју Републике Српске, 09.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бијељина 4 ПУ Требиње 5 ПУ Бања Лука 29 УКУПНО 38 

Авганистан  4 Авганистан 5 Идентитет није 
утврђен 29 

Авганистан 5, 

Идентитет није 
утврђен 29 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 09.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.П. из Челинца, за којим је расписана 
потрага по наредби ПУ Бањалука због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело крађа возила. У току је криминалистичка обрада лица. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 09.09.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала М.Р. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе и у току је криминалистичка обрада због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 09.09.2021. године, пријављено је да је у 

претходних петнаест дана на подручју града Добоја са градилишта једног 
предузећа непознато лице или више њих отуђило осам цијеви дужине три 
метра пречника 508 милиметара. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Крађа“. 
 

ПУ Требиње 
 

Полицијска управ Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала С.Б. починило кривично дјело „Неовлаштена производња 
и промет оружја или експлозивних материја“ . 

 



ПУ Мркоњић Град 
 
На магистралном путу Чађавица - Рогољи, у мјесту Подбрдо, општина 

Мркоњић Град, 09.09.2021. године, око 19,50 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Н.Р. из Мркоњић Града са мотоциклом „Yamaha“ 
и Г.Г. из Мркоњић Града са трактором „IMT 533“. У овој саобраћајној незгоди 
тјелесне повреде је задобиo возач мотоцикла Н.Р. којем је медицинска помоћ 
указана у Дому здравља Мркоњић Град, након чега је упућен на даље лијечење 
у Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

  
У улици Гаврила Принципа, општина Шипово, 09.09.2021. године, око 

20,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали М.К. из 
Шипова са путничким аутомобилом „Caddy“ и малољетник из Шипова са 
мотоциклом „Yamaha“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобиo 
малољетни возач мотоцикла којем је медицинска помоћ указана у Дому 
здравља Шипово, након чега је упућен на даље лијечење у Универзитетско 
клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Шипово. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у 
току. 

 


