
На подручју Републике Српске, 18.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
6, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 27 

**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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 16 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 4, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 9 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 12 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор, 18.08.2021. године око 07,00 часова, 

пријављено је да је у току ноћи 17/18.08.2021. године у Костајници, извршено 
кривично дјело „Тешка крађа“ ком приликом је из објекта трговачке радње 
отуђен новац у износу око 3.000 КМ и већа количина цигарета вриједности око 
10.000 КМ.  

О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор, под чијим надзором полицијски службеници Полицијске управе 
Приједор предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела и 
проналаска извршиоца.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 18.08.2021. године, пријављено је да је 

17/18.08.2021. године, изршена провала у два усисивача и два бокса за прање 
возила који се налазе на једној самоуслужној аутопраоници у Теслићу, одакле је 
отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Пелагићево, 18.08.2021. године око 08,30 часова од 

стране жупника римокатоличке цркве у мјесту Горња Трамошница, запримила је 
пријаву да је у последњих петнестак дана од стране НН лица или више њих, 
извршено демонтирање чесме за воду и водомјера која је у власништу Жупе 
Горња Трамошниоца. Од стране полицијских службеника извршен је увиђај на 
лицу мјеста. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијска станица Бијељина 2, 18.08.2021. године од стране оштећеног 

лица, запримила је пријаву, да је НН лице или више њих насилно ушли у његову 
викендицу у мјесту Амајлије. По изјави оштећеног отуђени су предмети из 
викендице за сада неутврђене вредности. Од стране полицијских службеника 



извршен увиђај лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „ 
Тешка крађа“. 

 
На локалном путу у мјесту Батковић град Бијељина, 19.08.2021. године   

око 17,50 часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним 
повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су путничко возило „Passat“ 
којим је управљао Л.С. и мопед „Peugeot“ којим је управљао малољетник. Исти 
је задобио тешке тјелесне повреде и задржан је у Медицинском центру 
Бијељина на лијечењу. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Бијељина.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Гацко је 18.08.2021. године, око 15,30 часова лице 

иницијала Д.П. пријавило догађај, које је Окружно јавно Тужилаштво у Требињу 
квалификовало као кривично дјело „Полна уцијена“. Припадници Полицијске 
станице Гацко предузимају све мјере и радње у циљу документовања овог 
кривичног дјела. 

 


