
 

 

На подручју Републике Српске, 13.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5,  Добој 5, Бијељина 0 , И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17 , Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 



 

 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 16) 

 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ:  
 

Полицијска управа Бања Лука  Укупно 4 

Идентитет није утврђен Идентитет није утврђен 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука предузимају све 

неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“ и откривања извршиоца. Полицијској управи Бањалука 13.12.2021. 
године, од стране три оштећена лица пријављено је да је више лица путем 
коментара на друштвеним мрежама упутило пријетње по живот и тијело, што је 
код истих изазвало осјећај угожености. О догађају је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор је 13.12.2021. године, око 16,20 часова 

пријављена саобраћајна незгода на магистралном путу Приједор - Бања Лука у 
мјесту Кончари.  Увиђајем на лицу мјеста уврђено је да је у незгоди учествовало 
лице Б.Г. из Приједора управљајући возилом марке „Peugeot“, лице Т.К. из 
Приједора управљајући возилом марке „Hyundai“ и С.Т. из Приједора 
управљајући возилом марке „Fiat“. У саобраћајној незгоди лакше тјелесне 
повреде задобили су возач Б.Г., сувозач у истом возилу А.О.Г. и два 
малољетна путника, док је путник Е.Б. задобила тешке тјелесне повреде. Лакше 
тјелесне повреде задобили су и возач возила „Hyundai“ и сувозач Н.Г. из 
Приједора. О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 предузимају потребне 

мјере и радње у циљу проналаска два непозната мушка лица која су 13.12.2021. 
године извршила кривично дјело „Превара“ на штету  
седамдесетосмогодишњака из Добоја. Истог дана Полицијској станици Добој 1 



 

 

пријављено је да су оштећеном лицу у Добоју пришла два непозната мушка 
лица од којих је један нудио да откупи златну наруквицу, а други тражио да му 
посуди 250 КМ да би је откупио. Након што је оштећено лице једном лицу дало 
250 КМ наводно да откупи наруквицу од другог лица,  оба лица  су се удаљила у 
непознатом правцу. О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Добој.  

 
Полицијска станица Теслић, 10.12.2021. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала М.А са подручја општине Теслић, због сумње да је извршило 
кривично дјело „Тешка крађа“. За наведено лице постоји основ сумње да је у 
току ноћи 08/09.11.2021. године, извршило провалу у један угоститељски 
објекат на подручју општине Теслић, гдје је у унутрашњости истог насилно 
отворило поклопац на једном слот апарату за игре на срећу, одакле је отуђило 
сан новац у још неутврђеном износу.  

 
 
 

 


