
На подручју Републике Српске, 11.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 4 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 7, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 27 УКУПНО 27 

Пакистан 14, 

Бангладеш 13 

Пакистан 14, 

Бангладеш 13 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.08.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.Б. из Котор Вароши, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда Котор Варош. Лице је предато 
у Окружни центар судске полиције Бањалука. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.08.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала С.К. и 
Д.Р. из Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Наведена 
лица су подвргнута испитивању на присуство опојне дроге у организму, којом 
приликом је утврђено присуство опојних дрога. Лица су лишена слободе и у 
току је криминалистичка обрада. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 11.08.2021. године, пријављено је да је 

10/11.08.2021. године, отуђен путнички аутомобил марке „VW Golf 2” 
власништво лица иницијала Ж.С. из Теслића. Наведени путнички аутомобил се 
налазио на паркинг простору једне стамбене зграде у  улици Јована Дучића у 
Теслићу. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 11.08.2021. године, пријављено је да је 

10/11.08.2021. године, извршена провала у путнички аутомобил марке „VW 
Jetta” власништво лица  иницијала З.Т. из Теслића, одакле је отуђен новац. 
Наведени путнички аутомобил се налазио на паркинг простору једне стамбене 
зграде у  улици Јована Дучића у Теслићу. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 



ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 11.08.2021. године око 20,30 часова од 

стране оштећеног, запримила је пријаву, да је НН лице или више њих, испред 
његове фирме/правног лица у Бијељини, отуђили клима уређај са 
вентилатором, након чега су се удаљили са возилом. Поступајући по 
запримљеној пријави, полицијски службеници око 20,50 часова зауставили су 
возило, којим је управљало лице Ј.М. Приликом контроле у возилу је пронађена 
отуђена клима уређај која је враћена власнику. Против лица Ј.М. надлежном 
тужилаштву следи извјештај због почињеног кривичног дјела „ Крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источна Илиџа, 11.08.2021. године пријављено је да 

је у мјесту Крупачке стијене из аутомобила „T-Roc“ отуђен дрон и фото руксак 
са пратећом опремемом. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
на расвјетљавању и проналску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево, 11.08.2021. 

године су на основу наредбе Основног суда у Сокоцу извршили претрес викенд 
куће и помоћних објеката у мјесту Удеж, у Палама, а које користи лице Н.Ј. и 
том приликом пронашли и одузели једну аутоматску пушку и 14 комада метака 
калибра 7,62 мм.  

У току је рад на документовању предмета, након чега ће против Н.Ј. 
Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву бити достваљен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“. 


