
 

 

На подручју Републике Српске, 03.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 1 

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 



 

 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Градишка 10 Укупно 10 

Бангладеш 7 
Пакистан 2 
Индија 1 

Бангладеш 7 
Пакистан 2 
Индија 1 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.10.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Ж.Т. 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. 

 
ПУ Добој 

 
 Полицијској станици Станари, 03.10.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице нанијело оштећења на путничком аутомобилу марке „Opel 
Astra”, власништво лица иницијала Д.И. из Станара. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

  
 Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 03.10.2021. године, лишили су слободе лице иницијала Б.Ј. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,64 g/kg. 

 
 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича 03.10.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Д. из Дервенте, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,09 g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Рогатица 03.10.2021. године пријављено је да је 
лице из Рогатице задобило повреде у предјелу шаке, нанесене највјероватније 
ватреним оружјем. Полицијски службеници дошли су до сазнања да је лице 



 

 

иницијала Н.К. из Рогатице, у мјесту Карачићи, општина Рогатица наведеног 
дана, ранило лице из ватреног оружја-ловачке пушке. 

Повријеђено лице налази се у Универзитетској болиници у Фочи на 
даљем лијечењу. О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва, 
а након документовања предмета против Н.К. биће поднесен Извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Изазивање опште опасности“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа једно лице је пријавило да му је друго лице 

упутило низ погрдних, увредљивих и пријетећих ријечи које су код пријавиоца 
изазвале узнемиреност и угрозиле тјелесни интегритет. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Насиље у породици или породичној 
заједници“.  

 
 


