
На подручју Републике Српске, 05.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 6 

**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): 1 

 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 26 УКУПНО 26 

Бангладеш 12, 

Пакистан 14 

Бангладеш 12, 

Пакистан 14 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Х.А. из Модриче, за којим је расписана 
потрага по наредби Основног суда Модрича. Лице лишено слободе је предато у 
Окружни центар судске полиције Бањалука.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.09.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака у улици Омладинска у 
Бањалуци, уочили су да је из возила марке „Opel Astra“, које се кретало у 
колони возила, непознато лице које се налазило на мјесту сувозача кроз прозор 
возила испалило три хица из пиштоља у ваздух. Полицијски службеници су 
зауставили наведено возило, те утврдили да се ради о лицу иницијала Љ.К. из 
Бањалуке. Извршеном контролом утврђено је да се ради о плинском пиштољу, 
који је од наведеног лица одузет, као и одређена количина муниције. Лице Љ.К. 
је подвргнуто испитивању на присуство алкохола у организму, којом приликом је 
утврђено 0,83 г/кг алкохола у организму. Против наведеног лица слиједи 
подношење захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду због 
почињених прекршаја из области Закона о јавном реду и миру и Закона о оружју 
и муницији. 
 

ПУ Приједор 
 

Полицијској управи Приједор пријављено је да су у току ноћи 
04/05.09.2021. године почињена два кривична дјела „Тешка крађа“ ком 
приликом је из угоститељског објекта у Доњим Орловцима, из апарата за игре 
на срећу и музичког уређаја, отуђен новац у износу преко 2.100 КМ, док је из 
угоститељског објекта у Горњим Гаревцима, из апарата за игре на срећу и 
дневног промета новца, отуђен новчани износ од око 1.290 КМ.  

О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор. Рад на расвјетљавању пријављених кривичних дјела и проналаску 
извршиоца је у току.  



ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 05.09.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице Ж.Ш. из Шипова, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,79 g/kg и лице М.П. из Купрес у 
РС, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,74 g/kg.  

 
 


